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Vuosi 2020 on ollut meille kaikille hyvin erilainen kuin moni vie-
lä alkuvuodesta siitä kuvitteli tulevan. Näin tosin on usein muu-
tenkin. Aina eivät suunnitelmat toteudu tulee sitten niihin yllät-

täviä ulkopuolisia tekijöitä tai sitten itse haluammekin muuttaa suun-
nitelmaa.

Tänä vuonna olemme olleet uuden edessä monella suunnalla. Yh-
teistä meille kaikille on ollut elämä COVID19 -epidemian parissa. Se on 
vaikuttanut jollain tavalla meihin kaikkiin. Yrityksissä se on pysäyttä-
nyt toisen yrityksen liiketoiminnan käytännössä kokonaan, toiselle sil-
lä ei ole oikein merkitystä ja kolmannelle se on tuonut huimaa nousua. 
Tässä lehdessä Matti Vanhanen ja Ulla Vilkman käsittelevät myös ai-
hetta. Oman tarinani epidemian kourissa kerron yhdessä viiden muun 
yrittäjän kanssa artikkelissa ”Nyt jaksaa jo nauraa”.

Kesällä julkistettu Suomen Yrittäjien toteuttama kuntabarometri 
asemoi Nurmijärven elinkeinopolitiikan toteuttamisessa uusmaalaisit-
tain keskikastiin. Yrittäjät uskovat kunnan vetovoimaisuuteen yritys- 
ja asuinpaikkana, mutta kunnan toimia näiden konkretisoimiseksi ei 
ole pidetty riittävinä. Merkittävimpänä haasteena yrittäjät kokivat ky-
selyn mukaan kunnan hankintapolitiikan, joka ei yllä samaan arvosa-
naan kuin kunnat keskimäärin Uudellamaalla. Tänä vuonna erilaisten 
tapahtumien peruutuksista vapautuneet resurssit olemme valjastaneet 
yhteistyön kehittämiseen Nurmijärven kunnan ja Klaukkalan Yrittäji-
en ja Nurmijärven Yrittäjänaisten kanssa. Kunnassa on tapahtunut lähi-
vuosina merkittäviä muutoksia hallinnossa ja tahtotila mm. elinkeino-
politiikan kehittämiseen on vahva. Yhteistyön tulokset näkyvät toivot-
tavasti lähivuosien aikana yhä parempina palveluina ja yhteisprojek-
teina niin jäsenistölle kuin kuntalaisille. Jotta osumme paremmin maa-
liin, on jäsenistöllemme lähdössä vuoden vaihteessa kysely toimin-
nan ja kehittämisen painopistetoiveista. Meidän kaikkien tavoitteena 
on yrittäjäystävällisempi kunta, jonne yritykset haluavat sijoittua, josta 
niille löytyy tilaa ja jossa niillä on hyvä toimia.

Itse olen ensimmäistä kertaa yrittäjäjärjestön puheenjohtajana. Vuo-
sien kokemus muutamasta yrittäjäyhdistyksestä ja muista järjestöistä 
ovat antaneet näkökulmaa itse järjestöjohtamiseen ja hallinnon tekemi-
seen. Sisältö on nyt puheenjohtajan näkökulmasta aivan uutta. Se aset-
taa minut miettimään ja tarkastelemaan asioita eri tasolla ja eri kulmis-
ta, mutta myös mahdollistaa mukanaolon laajemmissa kokonaisuuksis-
sa yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Olen mennyt mu-
kaan uteliaana ja valmiina oppimaan tuoden omaa ja jäsenistömme nä-
kemyksiä yhteiseen pöytään. Tässä tehtävässä tulee aina muistaa edus-
tavansa asemassaan meitä kaikkia yrittäjiä tasavertaisesti. Kiitän kaik-
kia opastajia ja tukijoita matkan varrelta sekä sitoutuneita hallituksem-
me jäseniä.

Tätä kirjoittaessani on juuri kerrottu uu-
tisissa ilmeisesti läpimurrosta rokotteen ke-
hittämisessä. Sen tuomaa suojaa me tarvit-
semme, jotta yhteiskunnat saadaan mah-
dollisimman normaaliin kulkuun mahdol-
lisimman pian. Toivon vuoden 2021 olevan 
parempi meille kaikille. Rauhaisaa joulun 
aikaa toivottaen

Pirjo Kivistö
puheenjohtaja
Nurmijärven Yrittäjät ry
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”Nurmijärven kunta onnittelee läm-
pimästi juhlavuottaan viettäviä 
Nurmijärven Yrittäjiä – 45 vuotta 

on mainio alku!”, kunnanjohtaja Outi 
Mäkelä toivottaa. ”Teette tärkeää työtä ja 
toimitte upeasti alueen yrittäjien edun-
valvojana. Yhteistyö on vuosien varrella 
jatkuvasti parantunut ja monimuotoistu-
nut. On tärkeää, että vuoropuhelu kun-
nan ja alueen yrittäjien kanssa on väli-
töntä ja alueen sekä elinvoiman kehit-
tämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä. 
Yrittäjät ovat alueen kasvun ja kehityk-
sen moottori ja Nurmijärvelle kuntana 
on elintärkeää, että yrittäjät alueellam-
me menestyvät.”

Kuntastrategian mukaan Nurmijär-
vi on yritysten kunta, ja toukokuussa 
hyväksytyn elinkeinopoliittisen ohjel-
man tavoitteiksi kirjattiin yritysystäväl-
lisempi Nurmijärvi, työpaikkojen luomi-
nen Nurmijärvelle ja kunnan veropohjan 
vahvistaminen. Toiminnan tärkeimmiksi 
kohderyhmiksi määritellään Nurmijär-
vellä jo toimivat yritykset, kuntaan sijoit-
tuvat yritykset ja matkailuyritykset. 

”Haluamme omalla toiminnallamme 
mahdollistaa niin paikallisten kuin tule-
vienkin yritysten hedelmällisen toimin-
nan alueellamme. Toimiva vuoropuhe-
lu on keskeisessä asemassa yritysystä-
vällisemmän Nurmijärven kehittymises-
sä. Meillä kunnan elinkeinopalveluissa 
on maalaisnoheva lähestymistapa, joten 
meihin kannattaa olla yhteydessä ma-

talalla kynnyksellä”, elinkeinojohtaja  
Marko Järvenpää kertoo.

Nurmijärvellä on vetovoimaa. Tämä 
on käynyt ilmi niin muuttotilastoissa, jot-
ka kertovat yli prosentin kasvuvauhdis-
ta kuluvalle vuodelle, kuin myös uusien 
yritysten sijoittumisessa kunnan alueel-
le. ”Viimeisimpinä Nurmijärven kunnan 
vetovoiman ovat tunteneet muun muas-
sa Tokmanni, Lidl ja markkina-alue,” to-
teaa Järvenpää.

TUE PAIKALLISTA, OSTA 
NURMIJÄRVELTÄ! 
Ihmiset haluavat myös kulutuksellaan 
tukea paikallisia toimijoita niin ekologi-
sista kuin muistakin arvosyistä. Ongel-
mana usein on se, etteivät ihmiset tun-
nista helposti paikallista tuotetta. Nurmi- 
järven kunta halusi tarjota haasteeseen 
ratkaisun ja lahjoitti elokuun lopussa 
paikallisille yrityksille Nurmijärveltä- 
tunnuksen.

”Nurmijärveläisten yritysten menes-
tys on kunnalle elintärkeä asia. Pohdim-
me kunnassa ja yrittäjäjärjestöjen kans-
sa säännöllisesti, miten voimme tukea 
paikallisten yritysten elinvoimaisuutta. 
Uusi Nurmijärveltä-tunnus kertoo asiak-
kaalle, että ostopäätöksellään hän tukee 
paikallista yrittäjää. Tunnuksen saavat 
halutessaan käyttöönsä kaikki yrityk-
set, joiden toimipaikka on joko Nurmijär-
vi, tai joiden toiminta muuten keskittyy 
vahvasti tänne”, Marko Järvenpää sanoo. 

Nurmijärveltä-tunnuksen saa käyt-
töönsä hakemalla käyttöoikeutta Nurmi-
järven kunnan elinkeinopalveluilta netti- 
lomakkeella. Lomake löytyy kunnan ko-
tisivuilta (nurmijarvi.fi/nurmijarvelta). 
Uuden tunnuksen onkin lokakuun lop-
puun mennessä hakenut käyttöönsä 
noin 70 yritystä. 

”Uusi Nurmijärveltä-tunnus on otet-
tu hienosti vastaan, ja monet yrittäjät 
ovat olleet aidosti iloisia siitä, että voivat 
viestiä nurmijärveläisyydestään. Tunnus 
viestiikin, että olemme Nurmijärvellä yl-
peitä juuristamme ja kuulumme osaksi 
suurempaa yhteisöä”, viestintäpäällikkö 
Teemu Siltanen kertoo.  

Yritykset voivat käyttää tunnusta 
omassa viestinnässään varsin vapaas-
ti esimerkiksi omilla kotisivuilla tai tuo-
tepakkauksissaan. Tunnus onkin näky-
nyt jo useiden eri yrittäjien viestinnässä 
ja tuotepakkauksissa. 

”Saimme paikallisilta yrittäjäjärjestöil-
tä ja Nea ry:ltä arvokkaita kommentteja 
tunnuksen suunnitteluvaiheessa, ja näin 
tunnus palvelee mahdollisimman erilai-
sia toimijoita. Tunnuksesta löytyy muun 
muassa erilaisia väriversioita, jotta mah-
dollisimman moni toimija löytäisi omaan 
brändi-ilmeeseensä sopivan version,” 
Siltanen taustoittaa ja jatkaa: ”Tunnus so-
pii loistavasti niin autoteippauksiin, so-
mepostauksiin kuin kangaskassiin tai 
patakintaaseenkin. Kannustankin mah-
dollisimman monia hakemaan käyttöoi-

Nurmijärveläisten yritysten 
menestys on kunnalle 
elintärkeä asia 
– kunta kiittää toimivasta yhteistyöstä  

TEKSTI TEEMU SILTANEN | KUVA: NURMIJÄRVEN KUNTA

Nurmijärven kunta näkee yhteistyön Nurmijärven 
Yrittäjien ja muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa 
hedelmällisenä ja toimivana. Yhteistyön tuloksena 
on vuonna 2020 kehitetty muun muassa kunnan 
strategista ohjelmaa, alueen matkailua, markkinointia 
sekä myyntiä tukevia tapahtumia. 



5

keutta Nurmijärveltä-tunnukselle, jotta 
saamme paikalliset tuotteemme, palve-
lumme ja osaamisemme niiden ansaitse-
malle jalustalle.” 

Seuraavaksi Nurmijärveltä-tunnus tu- 
lee näkymään isommin joulumyyntiä 
vauhdittavassa Joulu Nurmijärveltä -tem- 
pauksessa. Yhteismarkkinointikampan-
ja kerää yhteen paikallisten yritysten 
tarjouksia ja kannustaa nurmijärveläi-
siä hankkimaan joululahjansa paikalli-
silta toimijoilta. Kampanja kestää 13.12. 
saakka. 

MATKAILU KEHITTYY 
YHTEISTYÖSSÄ 
Yksi vuoden avauksista on ollut matkai-
lun kehittäminen Nurmijärven alueella. 
Kunta on muun muassa perustanut yh-
dessä paikallisten matkailualan yrittäjien 
kanssa verkoston, johon ovat tervetullei-
ta kaikki toimijat, jotka tuottavat matkai-
lupalveluita. Ensimmäinen tapaaminen 
jouduttiin siirtämään koronan vuoksi ke-
väältä kesäkuulle. Seuraava tapaaminen 
järjestettiin suunnitellusti elokuussa. 

”Mukaan on lähtenyt mukava jouk-
ko paikallisia yrityksiä, Kiljavan opis-
to, paikallisia järjestöjä kuin myös 
matkailuyhdistys Helsinki North.  

Lisäksi ryhmässä on edustettuna kun-
nan viranhaltijoita elinkeinopalveluista, 
kuntakehityksestä sekä viestinnästä- ja 
markkinoinnista”, elinkeinojohtaja Mar-
ko Järvenpää kertoo. ”Olemme myös 
kuntaorganisaation sisällä kehittäneet 
matkailuun liittyvää toimintaamme yli 
toimialarajojen ja kokoonnumme sään-
nöllisesti kunnanjohtajan kutsumina.” 

Kaiken kaikkiaan matkailutoimiala 
kehittyy elinkeinojohtajan mielestä sys-
temaattisempaan suuntaan. Kunta teet-
tää myös selvityksen ulkopuolisista mat-
kailutoimijoista, joiden kanssa yhteis-
työssä nurmijärveläiset yritykset voisi-
vat saada uutta kysyntää tuotteistetuil-
le palveluilleen.  ”Tämä kaikki tukee sitä, 
että kunta voi toimia parempana mah-
dollistajana paikalliselle yritystoimin-
nalle”, Järvenpää näkee. 

Kunta avasi kesäksi uudet matkailu-
sivut, jotka kokoavat yhteen paikallis-
ta tarjontaa. Sivujen sisältöä kehitetään 
jatkuvasti ja kunta toivoo, että paikalli-
set yritykset ilmoittavat matkailuun liit-
tyvistä palveluistaan aktiivisesti kunnal-
le, matkailusivuilta löytyvän linkin kaut-
ta. Lisäksi kunta toteutti markkinointivi-
deoita matkailuun liittyen. 

”Uudet matkailusivut ja matkailu-
markkinointivideot toivat kunnan mat-
kailusivuille kymmeniä tuhansia silmä-
pareja ja kuulin ilokseni yrittäjiltä, että 
he olivat saaneet uusia asiakkaita nettisi-
vujen ja somesisältöjen kautta”, Siltanen 
kertoo. ”Ensi kesäsesongiksi kehitämme 
matkailumarkkinointia entisestään. Kir-
kastamme muun muassa Sääksin alueen 
brändiä, kehitämme matkailusivuja ja 
teemme innostavampaa markkinointisi-
sältöä. Toivon, että mahdollisimman mo-
net yritykset tulevat mukaan matkailu-
verkostoomme, jotta voimme suunnitel-
la matkailumarkkinointia yhdessä!”

Matkailuverkostoon etsitään jatku-
vasti uusia toimijoita eri toimialoilta. Mi-
käli innostut tulemaan mukaan, olet-
han yhteydessä elinkeinokoordinaattori 
Pekka Vuorenrantaan (pekka.vuoren-
ranta@nurmijarvi.fi). 

 
Nurmijärven kunta 

onnittelee 45-vuotiasta 
Nurmijärven Yrittäjiä 

sekä kiittää ansiokkaasta 
yhteistyöstä vuosien 

varrella!

Matkailuverkoston tapaaminen Vauhtifarmilla kesäkuussa.
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Etäjohtaminen ja etätyöskentely 
ovat taitolajeja, joita moni meistä  
joutui keväällä tekemään kylmil-

tään. Hyvä sinänsä; digiloikka oli tarpeen 
monella alalla, eikä välttämättä olisi on-
nistunut ilman hyppyä syvään päähän. 

Mutta viimeistään nyt on aika pysäh-
tyä ottamaan taidot haltuun ja edetä 
kohti uutta työn tekemistä, jossa virtuaa-
lisuudella on olennainen osa.  

Helpommin sanottu kuin tehty. Etätöi-
den teko, vaikka säästääkin työmatkoi-
hin kuluvaa aikaa ja sallii työskentelyn 
pyjamahousuissa, voi olla työn suhteen 
yksinäistä ja lokoisan sohvan suhteen 
epäergonomista. Asioiden selvittäminen 
vaatii yhteydenoton ja soittaessa täytyy 
olla järkevää sanottavaa. Ikkunatkin voi-
si pestä ja taas venyvät työt iltaan. 

Etäjohtaja taasen muistelee lämmöllä 
aikoja, jolloin kaikki olivat huutoetäisyy-
dellä – ei muuten, mutta eipä tarvinnut 
joka asiasta naputella  sähköpostia tai 
soittaa. Tehtäviä saattoi jaella ohikul-
kiessa ja samalla näki, mikä oli meinin-
ki ja hoitivatko kaikki hommansa. Johta-
minen oli rentoa ja aineksia strategiaan 
sai napattua myös kahvipöytäkeskuste-
luista. Etänä täytyy olla paljon suunnitel-
mallisempi.     

– Näin on, toteaa modernin työelämän 
kehittäjä ja tietokirjailija Ulla Vilkman. 
Suunnitelmallisuus on olennainen osa 
toimivaa etätyökulttuuria, muttei suin-
kaan sulje pois hyväksi havaittuja toi-
mintamuotoja – nyt niille vain varataan 
aikaa ja ne toteutetaan eri tavoin kuin 
ennen.

Vilkmanin mukaan organisaatiossa, 
jossa on toimiva etätyökulttuuri, on sel-
keät yhdessä sovitut tavoitteet, yhteis-
työtä ja vuorovaikutusta koskevat pe-
lisäännöt sekä toimivat ratkaisut fyysi-
sen etäisyyden tuomille haasteille, jois-
ta suurimmat lienevät vuorovaikutus ja 
luottamus.  

IHMISET VASTAAVAT 
VUOROVAIKUTUKSESTA  
– EI TEKNIIKKA
Etätyön varjopuolena on monessa yhtey-
dessä mainittu työn sosiaalisuuden vä-
heneminen. Niin ei Vilkmanin mukaan 
kuitenkaan tarvitse olla;  ihmiset tekevät 
vuorovaikutuksen ja sen voi tehdä hyvin. 

– On esimerkkejä loistavasti toimivis-

ta etätyöyhteisöistä, joissa työhön ja vuo-
rovaikutukseen liittyvät prosessit ovat 
kunnossa ja kohdakkain tavataan vain 
muutaman kerran vuodessa, Vilkman 
mainitsee. 

Hyvä etäjohtaja pystyykin Vilkmanin 
mukaan synnyttämään keskustelua väli-
matkasta huolimatta. Hän huolehtii siitä, 
että on itse tavattavissa, järjestää edelly-
tykset työntekijöiden kohtaamisille ja 
ymmärtää myös vapaamuotoisen kes-
kustelun arvon työn sujuvuuden, työyh-
teisön toiminnan ja luottamuksen raken-
tumisen alustana. – Hyvin organisoidun 
ja matalan kynnyksen kanssakäymisen 
ansiosta työntekijä voi etäälläkin tuntea 
työkavereiden ja esimiehen olevan tar-
vittaessa tukena.  

Vilkman peräänkuuluttaakin organi-
saatiota luomaan sopimuksia toimivan 
vuorovaikutuskulttuurin säilyttämiseksi: 
Millä keinoin pidetään yhteyttä ja kuin-
ka usein? Yhtä tärkeää on myös varata 
aikaa ajattelulle ja keskittyneelle työs-
kentelylle. 

Vilkman kertoo kuulleensa keväällä 
tapauksista, joissa esimiehistä ei etätöihin 
siirtymisen jälkeen kuulunut juuri mitään 
ja ainot yhteydenotot olivat tylyn teh-
tävä- ja asiakeskeistä. - Välimatka itses-
sään herättelee erillisyyden tunteita eikä 
“radiohiljaisuus” ainakaan helpota sitä. 

Toiseen äärilaitaan mennään, jos joh-
to kokee näköyhteyden puuttuessa tar-
vetta jatkuvaan kontrollointiin. Se taasen 
vie voimia eteenpäin menemiseltä, ai-
heuttaa hankausta ja kuormittaa kaikkia. 
Vilkmanin mukaan luottamuksen taka-
na onkin edelleen toimiva, säännöllinen 
ja avoin puheyhteys. – Johdetaan tavoit-
teiden kautta. Pilkotaaan ne alatavoit-
teiksi ja palataan niiden äärelle sovituin 
välein – ei kontrollimielessä vaan tuen ja 
läsnäolon näkökulmasta. 

Yhtä tärkeää on myös huolehtia siitä, 
että työntekijät voivat luottaa esimie-
heensä; onko hän tukena silloin kun 
tarvitaan? Ja voinko luottaa siihen, että 

myös muut kollegat tekevät parhaim-
pansa?   

ETÄTYÖSKENTELY EDELLYTTÄÄ 
HYVÄÄ ITSENSÄ JOHTAMISTA 
Etätyöskentely lisää itsenäisyyttä, va-
pautta, mahdollistaa keskittyneemmän 
tekemisen sekä työn ja vapaa-ajan pa-
remman yhteensovittamisen. Fyysiset 
siirtymät jäävät pois, jolloin vapautu-
nutta aikaa voi käyttää kaikkeen muu-
hun. Tutkimusten mukaan etätyömah-
dollisuus parantaa elämänlaatua ja toi-
mii rekrytoinnissa markkinointivalttina. 

– On toki paljon tehtäviä, jotka vaa-
tivat fyysisen läsnäolon, mutta pakon 
edessä tehty digiloikka avasi silmät mo-
nessa organisaatiossa; meidän töitäm-
me voikin ennakko-oletuksista poiketen 
tehdä etänä, Vilkman kertoo.  

Etäily on siis tullut jäädäkseen ainakin 
osana työntekoa, joten lienee aika var-
mistaa, että etäjohtamisen lisäksi myös 
itse etätöitä tehdään suunnitelmallises-
ti. Riskinä kun on, että tauot unohtuvat, 
päivät pitenevät, homma karkaa käsistä 
tai täyttyy ikkunan pesusta. Yksinäisyys-
kin painaa. 

– Tarvitaan hyvää itsensä johtamista, 
niin johtajilta kuin työntekijöiltäkin, Vil-
kman alleviivaa ja antaa muutaman vin-
kin sen toteuttamiseksi: 

– Rutiinit auttavat etätyöntekijää siir-
tymään työmoodiin ja myös irrottautu-
maan sieltä. Työpäivät venyvät herkäs-
ti, kun työpaikka ja koti on sama paikka. 
Tärkeää on myös rakentaa toimiva ryt-
mi vuorovaikutukselle ja keskittymistä 
vaativille tehtäville. Paikan vaihto pitää 
virkeänä, ja palaverin voi välillä hoitaa 
vaikka raikkaassa ulkoilmassa kävellen, 
Vilkman mainitsee. 

Mikäli ajatukset harhailevat, Vilkman 
kannustaa yksinkertaisesti päättämään 
ajan, joka varataan keskeytyksettömälle 
työlle. Aivot eivät kuitenkaan jaksa kuin 
noin tunnin tiukkoja pyrähdyksiä, joten 
väliin on aikataulutettava hengähdys-
taukoja, pidempiaikaista lepoa, liikuntaa 
ja ravintoa.   

Vilkman pitää myös tärkeänä, että etä-
palavereissa pidettäisiin kamerat pääl-
lä. Lisäksi ollaan tavoitettavissa, otetaan 
osaa, tehdään se, mitä luvataan ja teh-
dään mieluusti jo etukäteen. Myös esi-
mieheltä voi kysyä, mitä hänelle kuuluu.

Etäilyssä on puolensa ja 
puolensa    

TEKSTI HELI HEIKKILÄ | KUVA: ANNA DAMMERT

Tarvitaan hyvää 
itsensä johtamista, 
niin johtajilta kuin 
työntekijöiltäkin.



Valtion tulot alenivat ja menot li-
sääntyvät. Valtio pyrkii yhteisillä 
varoillamme rakentaman siltaa 

talouden kuopan yli siten, että mahdol-
lisimman suuri osa yrityksistä ja työpai-
koista kestäisi tämän kriisin yli.

Yhteiskunnan tärkeänä tehtävänä on 
suojella ihmisten henkeä ja terveyttä. 
Keväällä tässä onnistuttiin kohtuullisesti. 
Suomi kuului Euroopassa tautia parhai-
ten ehkäisseiden maiden joukkoon ja tä-
mä näkyi myönteisesti myös taloudessa. 
Suomen kansantuote laski suhteellisen 
vähän suhteessa muihin maihin eli epi-
demian hoito ja siihen liittyvät harkitut 
rajoitukset ovat lyhyellä ajalla myös pa-
rasta talouspolitiikkaa. Syksy on lukujen 
perusteella alkanut saman suuntaisesti. 
Norjassa on onnistuttu parhaiten, mutta 
Suomessakin sekä hallinto että kansalai-
set ovat toimineet melko hyvin.

Rajoitukset ja ihmisten perusteltu va-
rovaisuus heijastuvat silti raskaasti yri-
tystoimintaan. Erityisesti ihmisten ko-
koontumiseen liittyvät palvelut, ravin-
tolat ja henkilöiden kuljetusta hoitavat 
yritykset ovat kärsineet. Ilman tilastoja-
kin on helppo päätellä: kun lentoliikenne 
on romahtanut murto-osaan, ei takseilla-
kaan Nurmijärvellä liene töitä, kun ihmi-

set eivät uskalla käyttää joukkoliikennet-
tä, ei busseissa ole matkustajia tarpeeksi 
jne. Ryhmäliikuntaa järjestävät yritykset 
tai yölliseen ravintolatoimintaan keskit-
tyneet ovat menettäneet paljon.

Kaiken tuskan keskellä päämäärä on 
pidettävä mielessä: taudista on päästävä 
eroon ja rokote lopulta tulee. Rokote syn-
nyttää väestöön ns. laumasuojan, joka 
estää taudin leviämisen. Taudin aiheutta-
miin myönteisiin kehityspiirteisiin kuu-
luu etätyön vahva lisääntyminen ja digi-
taalisen osaamisen vahvistuminen.

Nurmijärveltä voisi olosuhteidensa 
ansiosta syntyä maamme etätyön pää-
kaupunki. Meillä on turvallisuuden tun-
netta lisäävä väljä asuminen ja mahdol-
lisuus järjestää päivittäinen elämä terve-
ysturvallisena. Etätyö kasvattaa tarvet-
ta paikallisiin palveluihin. Kevään ko-
kemukset eri puolelta Suomea kertoi-

vat, että kotona tai mökillä töitä tekevät 
tarvitsevat pian palveluja. Eivät ihmiset 
etätyöstä halua totaalista eristäytymistä, 
vaan tilaavat ruoka-annoksia ja käyttä-
vät muita paikallisia palveluja.

Koronan jälkihoidossa EU:n elvytys-
paketeilla tullaan ympäri Eurooppaa sat-
saamaan paljon digitaalisuuden lisää-
miseen. Uskallan ennakoida, että myös 
Suomen kansallisen kestävän kasvun 
ohjelmassa yhtenä painopisteinä tulee 
olemaan laajakaistayhteyksien paranta-
minen. 5G ja sen jälkeen kehittyvät seu-
raavat vaiheet tulevat olemaan todelli-
suutta ja myös Suomen on otettava sel-
lainen digiloikka, että koko Suomi saa-
daan uuden nopean palvelun piiriin. Tä-
mä vahvistaa entisestään etätyön mah-
dollisuuksia.

Etätyöstä puhuttaessa ei kannata 
unohtaa sen vaikutusta liikenteelle. Ke-
väästä alkaen liikenne Helsingin suun-
taan ja kehäteillä on ollut ruuhkatonta. 
Liikenne on ollut sujuvaa. 

Tämän taudin yli on elettävä.  
Ja sen me teemme.

Matti Vanhanen

Etätyön 
pääkaupungiksi 

TEKSTI MATTI VANHANEN | KUVA: VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Koronaepidemia on terveysvaikutusten lisäksi muuttanut ihmisten 
käyttäytymistä, heikentänyt työllisyyttä ja lisännyt mm. etätyön tekemistä 
merkittävästi. Valtion talouteen taudilla on valtava vaikutus. 

Suomi kuului 
Euroopassa tautia 

parhaiten ehkäisseiden 
maiden joukkoon.



Etätyön 
pääkaupungiksi 
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Moninaiset ovat yritysten perus-
tamisiin johtavat tiet. Asianajaja 
ja varatuomari Antti Piispasen 

ajatus omasta yrityksestä kypsyi eri puo-
lilla Nurmijärven kirkonkylää. 

Tulevan yrityksen toisen osapuo-
len, asianajaja Matti Honkasen nimi oli 
aiemmin Piispaselle tuttu työkuviois-
ta. Kummatkin työskentelivät yhteiselle 
asiakkaalle isoissa asianajotoimistoissa 
ja molempien mielessä kyti muutoksen 
tarve; työnkuvan sorvaaminen siihen 
kuntoon, että illalla saattoi oikeasti tode-
ta tekevänsä hyvää työtä – yhdessä asi-
akkaan kanssa ja aidolla maalaisjärjellä.     

– Isoissa asianajotoimistoissa asiakas 
jää helposti vieraaksi ja välikädet mut-
kistavat matkaa ongelman ytimeen. Suo-
rassa kontaktissa on mahdollista tutus-
tua asiakkaaseen ihmisenä, olosuhteisiin 
ja yrityksen suhteen myös liiketoimin-
taan, Piispanen toteaa. 

Mutta vielä ei ollut aika toimia.  
Piispanen ja Honkanen asuivat samalla 
paikkakunnalla ja huomasivat törmäi-

levänsä toisiinsa yhtenään. Aina jutel-
tiin. Eräänä syksynä he istahtivat vie-
rekkäisille penkeille espanjan kurssilla.  
Piispanen opiskeli kieltä matkailumie-
lessä, Honkanen ammatillisessa. Sanoja 
tankatessa tehtiin myös työhön liittyvä 
tilannekatsaus.

Tuomariharjoittelun jälkeen Piispanen 
oli varma siitä, että oma yritys oli perus-
tettava.  Honkanen löytyi kuin tilaukses-
ta kaupan glögihyllyn luota. Hän oli lo-
malla Espanjasta ja kuunteli kiinnostu-
neena Piispasen ajatuksia. Ne kuulosti-
vat entistä tutummilta.   

Pitkän uran alalla tehneenä Honkanen 
tiesi, ettei raskaaseen asianajotoimiston 
perustamisprosessiin kannata lähteä yk-
sin. Myös yritystä pyöritettäessä on etua 
kaverista, kenen kanssa palloitella ajatuk-
sia. Seuraava tapaaminen sovittiin pai- 
kallisen huoltoaseman kahvilaan, vaik-
ka kohtalo olikin tehokkaasti järjestänyt 
tapaamiset tähän asti. Ja muutaman päi-
vän päästä oltiin jo katselemassa yhtei-
selle yritykselle tiloja Aviapoliksesta. 

Nyt Asianajotoimisto Honkanen & 
Piispanen Oy on ollut pystyssä kaksi 
vuotta ja yhteinen tavoite on saavutet-
tu: – Voimme todeta tekevämme aidos-
ti ja oikeasti merkityksellistä työtä, Piis-
panen toteaa tyytyväisenä.  Yhteistyötä 
ryydittävät eri alojen erityisasiantunte-
mukset sekä toisiaan täydentävät roolit 
työnjaossa. 

Viimeisin vuosi avasi yrittäjäkaksi-
kolle näkökulman koronan vaikutuksiin 
lainopilliselta puolelta. 

– Moni yrittäjä on tehnyt valtavia tap-
pioita ja kauppoja on peruuntunut. Mo-
nelle vapautui aikaa kaivaa pitkään hier-
tänyt kivi pois kengästä, Piispanen tote-
aa ja lisää samaan hengenvetoon pienen 
verovinkin koronan suhteen kärvistele-
ville yrityksille: 

 – Mikäli yrityksen saa nyt pidettyä 
hengissä, voi parempien aikojen koitta-
essa vähentää poikkeusajan tappiot tule-
vien voittojen verotuksesta. Valoa on siis 
näkyvissä! 

Yritys pystyyn 
kaupassa    

TEKSTI HELI HEIKKILÄ | KUVA: ANTTI PIISPANEN  
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Nurmijärven kunnan, Keski-uuden- 
maan Nuorkauppakamari ry:n ja 
paikallisten yrittäjäyhdistysten 

syyskuussa järjestämän Shop Up Days 
-tapahtuman yhteydessä järjestetty Ti-
manttijahti keräsi runsaasti huomiota ja 
sai etenkin lapsiperheet liikkeelle etsi-
mään taajamiin piilotettuja lahjakorttei-
hin oikeuttavia “aarteita”. 

Hyvän mielen tempaukseen lähti mu-
kaan noin 80 yritystä tai muuta palve-
luntuottajaa, ja lahjakortteja, joiden yh-
teenlaskettu arvo ylitti 9000 euroa oli ja-
ossa 200 kappaletta. Palkinnot olivat pai-
kallisten yritysten tuotteita, palveluita 
tai lahjakortteja. 

Keski-Uudenmaan Nuorkauppaka-
marin kehittelemän ja tänä vuonna Nur-
mijärven kunnassa toteutetun konseptin 
tavoitteena on ollut yhdistyksen puheen-
johtaja Sari Heikkilän mukaan tarve 
vastata pendelöintikuntien haasteeseen 
ylläpitää alueen palvelut elinvoimaisina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Nurmijärveläisistä työikäisistä yli 
puolet käy töissä kunnan ulkopuolella ja  
moni hankkii tuotteet ja palvelut samalta 
reissulta, eli jostain muualta kuin omasta 
kunnasta. Hankkeen päämääränä on ol-
lut lisätä paikallisten tietoisuutta alueen 
palveluista, aktivoida heitä tutustumaan 
niihin ja yksinkertaisesti yhdistää poten-
tiaalinen asiakas yrityksen tiloihin. Laa-
jemmasta näkökulmasta kyse on kunnan 
elinvoimaisuuden kasvattamisesta, jonka 
tarve näin koronavuonna on ollut entistä 
ajankohtaisempi, yhdistyksen edellisvuo-
den puheenjohtaja Anne Salminen lisää.  

Shop Up Days ja Timanttijahti 2020 
-tapahtumat ovat olleet myös  Keski-Uu-
denmaan Nuorkauppakamarille merkit-
tävä projekti, sillä sen projektitiimi pää-
si tekemään yhteistyötä kunnan kanssa, 
näki kunnan toimintatavat ja sai tutustua 
sen ilmiöntekijöihin. 

– Oli mukava nähdä, että Nurmijär-
ven kunnalla oli aito halu rakentaa ta-
pahtumaa paikallisten yritysten tuek-
si ja kokeilla rohkeasti uutta. Erityisen 
iloisia olemme aina kun kuulemme että 
Timanttijahdin avulla alueen asukkaat 
ovat löytäneet oman alueen palveluita 
ja tätä viestiä olemme vastaanottaneet 
myös tänä vuonna, Heikkilä toteaa.

Timanttijahti 
toi näkyvyyttä 
yrityksille   

TEKSTI HELI HEIKKILÄ | KUVA: AKI SALENTO

Kirjapainotoimintaa Nurmijärvellä
vuodesta 1989 alkaen

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Tilitoimisto 
Ariluoma Oy

Keskustie 4, 
01900 Nurmijärvi 

puh. 040-5053657

- Kirjanpidot
- Palkka-asiat
 - Veroasiat

   Yli 40 vuoden 
     kokemuksella.
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ANTERRA OY

P. HELIN

TEHDÄÄN KEITTIÖUNELMISTA  
TOTTA. OTA YHTEYTTÄ,  

PUH. 040 5037 093 
nurmijarvenpuutekniikka.fi

SUUNNIT-
TELUSTA
SIIVOUKSEEN

Yritysten  
merkki- 
vuosia

Nurmijärven Yrittäjät ry 
onnittelee tasavuosia  
täyttäviä jäsenyrityksiään

60 vuotta
Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy

40 vuotta
Ma-Pe Trade Oy

30 vuotta
Aeroclean Oy
Kirjanpitolaskenta TJ Oy
Pes-Printing Equipment  
Service Oy
Martelius & Tytöt Oy

20 vuotta
Sähkö Vintiöt

10 vuotta
dio
Vesa Koppi Tmi
Kotipalvelu Mama-Lotta
JR-Hake ja Kuljetu
TP-Putki Oy 
Fortis&Movens 
Nurmijärven Muurarit Oy
ITTuuli Tmi
NB-tilipalvelut Oy
RRT-Remontti

Onnittelut ja vuosiluvut perustuvat 
yrityksen Suomen Yrittäjien jäsen-
rekisteriin ilmoittamaansa yrityk-
sen perustamispäivämäärään.

Nurmijärven Yrittäjät onnittelee  

60-vuotiasta 
Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy:tä 
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Vuosi 2020 on ollut merkittävä uudistusten vuosi yrittäjäjär-
jestössä sen kaikilla toimintatasoilla. Suomen Yrittäjien hal-
lintouudistus toimi lähtökohtana myös aluejärjestöjen ja sitä 

kautta paikallisyhdistysten sääntömuutoksille.
Suomen Yrittäjien hallitus muodostuu puheenjohtajasta, kahdes-

ta varapuheenjohtajasta sekä kahdeksasta hallituksen jäsenestä ai-
emman yli 40 jäsenen sijaan. Liittokokous kokoontuu jatkossa kah-
den vuoden välein ja tekee edelleen merkittävimmät päätökset ku-
ten puheenjohtajiston ja valtuuston valinnan. Uutena yrittäjäjärjes-
tön hallinnossa aloittaa Suomen Yrittäjien valtuusto. Valtuustolla on 
liittokokouksen väliaikana päätösvalta kaikissa keskusliiton asiois-
sa paitsi keskusliiton sääntöjen muutosta, keskusliiton purkamista 
sekä valtuuston jäsenten vaalia koskevissa asioissa sekä muissa liit-
tokokoukselle määrätyissä asioissa.

Ensimmäiseen Suomen Yrittäjien valtuustoon valittiin lokakuus-
sa neljä Uudenmaan Yrittäjien edustajaa. Varsinaiseksi jäseneksi 
valittiin Nurmijärveltä Markku Aalto ja hänen henkilökohtaiseksi 
varajäsenekseen Pirjo Kivistö. Uudenmaan Yrittäjien muut valtuus-
ton jäsenet ovat Mika Järvenpää Lohjalta, Mari Ståhls Loviisasta ja 
Willem van Schevikhoven Pornaisista.

NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN 
SÄÄNTÖMUUTOKSET 

Nurmijärvellä merkittävimmät muutokset ovat hallituksen 
toimintakausissa sekä hallituksen jäsenten kelpoisuudes-
sa. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan jatkossa joka toinen 

vuosi aina kaksivuotiskaudeksi. Tämä käytäntö noudattaa hallituk-
sen varsinaisen jäsenen toimikautta. Puheenjohtaja voi toimia teh-
tävässä yhtäjaksoisesti enintään kolme kaksivuotiskautta.  Osuus-
kunnat, joissa pääosa osuuksista on muiden kuin yrittäjien omistuk-
sessa, voivat olla ainoastaan kannatusjäseniä. Yksityishenkilö voi-
daan ottaa seniorijäseneksi, jos hänen tai hänen puolisonsa yritys 
on aiemmin ollut paikallisyhdistyksen varsinainen jäsen ja henki-
lö ei enää harjoita yritystoimintaa. Uudet säännöt mahdollistavat 
myös paikallisyhdistyksen kokoukseen osallistumisen hallituksen 
tai paikallisyhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse 
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Nurmijärven Yrittäjien uudet säännöt ovat 
astuneet voimaan 1.10.2020. Kotisivuillam-
me on kooste sääntömuutoksista: 
www.yrittajat.fi/uudenmaan-yrittajat/
nurmijarven-yrittajat/a/saantouudis-
tus-2020-627651

SUOMEN YRITTÄJIEN 
UUTEEN VALTUUSTOON 
NURMIJÄRVELÄISIÄ YRITTÄJIÄ

«  Järjestöuutisia »

”Ajankohtaisia kursseja  
edulliseen jäsenhintaan”.

Tämän päivän taloushallintoa – Yrittäjän kumppanina
Nina Bifeldt  p. 040 827 8095 tai Pauliina Bifeldt  p. 044 236 6873 

www.nb-tilipalvelut.�
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Vai jaksaako? 
Tuskin löytyy yrittäjää, johon maailmanlaajuinen 
koronavirustauti COVID-19 ei olisi vaikuttanut millään 
tavoin. Meno on hiipunut, kiihtynyt, loppunut tai ottanut 
uuden suunnan. Osa seurauksista on ollut melko helposti 
järkeiltävissä; ravintolat hiljenivät ja maskien myynti lisääntyi. 
Mutta monelle yrittäjälle muutos, tai sen tarve tuli yllätyksenä. 

“Nyt jaksaa     
 jo nauraa”  

TEKSTI HELI HEIKKILÄ

“Fortis Movens” – yrityksen nimi “vah-
va” ja “liikkuva” taisi toimia kannusti-
mena Personal Trainer, liikunta-alan yrit-
täjä ja nykyisin myös kirjanpitäjä Petra 
Bäckmann-Lintuselle, kun hän kevääl-
lä joutui tekemään suuria muutoksia pi-
tääkseen yrityksensä pystyssä. Ikäihmi-
set eristettiin ja kuntoilijoista osa siirtyi 
saleilta verkkoon. 

– Ensimmäinen reaktio alkujärkytyk-
sen jälkeen oli tietysti kiiruhtaa heitä 
vastaan sinne. Kuntosali Feeliksen ryh-
mäohjaukset vaihtuivat lennosta etäoh-
jauksiksi ja ohjelmat laadittiin kotona to-
teutettaviksi. Eikä kömmähdyksittäkään 
selvitty. Välillä jumpat pyörivät omilla 
henkilökohtaisilla Facebook-sivuillani, 
yrittäjä naurahtaa.

Hyvällä fiiliksellä ja huumorilla kyl-
lästetyt tunnit pitivät virettä yllä muu-
toin alakuloisena aikana. 

– Melkein kaikki lähtivät vielä mu-
kaan, paitsi ikäihmiset, mikä olikin kova 
pala ja pakotti miettimään asiat uudel-
leen uusiksi, Bäckmann-Lintunen toteaa. 
Toinen syy nettitreeneistä ja etäohjauk-

sesta luopumiseen oli alan teknisyys. 
– Hien saa pintaan helposti, mutta oi-

kea kuntoilutekniikka pitää paikat kun-
nossa ja ihmisen liikuntakykyisenä pit-
kään. Sen varmistaminen on ruudun ta-
kaa mahdotonta.   

Onneksi koronatilanne kesällä hieman 
helpottui ja ryhmäliikuntatunteja saatet-
tiin tauon jälkeen jatkaa. Bäckmann-Lin-
tusen oma kuntosali “Feelis” oli kuiten-
kin jo sulkenut ovensa, joten homma hoi-
dettiin yhteistyössä paikallisen kuntosa-
liyrittäjä Fitness Club:n kanssa. 

– Feeliksen lopettaminen oli vaikea 
päätös, mutta toisaalta se mahdollisti pit-
kään hautuneen suuremman muutok-
sen, summaa Bäckmann-Lintunen. Kuin 
ennalta aavistaen hän ehti juuri ennen 
koronaa kouluttautua kirjanpitäjäksi. 

– Nyt olen siinä tilanteessa, jonka ajat-
telin toteutuvan vasta myöhemmin; aa-
mupäivät ohjaan ikäihmisten liikuntaa 
ja iltapäivät pyörittelen numeroita tilitoi-
mistolla. Illat ovat vapaat, joten työaikani 
on vihdoinkin normaali, Bäckmann-Lin-
tunen naurahtaa, mutta heittää samalla 

ilmoille muutaman uuden idean ikäih-
misten liikuttamiseen. Nähtäväksi jää, 
pysyvätkö “vahvasti liikkuvan” yrittäjän 
illat sittenkään pitkään vapaina.  

Petra Bäckmann-Lintunen yhdisti  
kirjanpitotyöt ja liikunnanohjauksen

Petra Bäckmann-Lintunen tekee kirjanpito-
töitä liikuntatuntien päätteeksi “liikkuvalla 
toimistolla”.  Kuva: Pekka Vuorenranta
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– Olihan kevät! huoahtaa K-Super-
market Nurmijärven kauppias Minna  
Astikainen, mutta toteaa jo jaksavan-
sa hieman naurahtaa keväiselle kaup-
pa-alan kaaokselle. 

Elintarvikkeiden ja päivittäistavaroi-
den menekin osattiin odottaa lisäänty-
vän työntekijöiden ja koululaisten jäätyä 
kotiin, mutta alun hamstraus kuitenkin 
yllätti – ei pelkästään kauppiaat, vaan 
myös keskusliikkeet ja tuottajat. 

– Meni hetki, että etenkin viljatuottei-
den tuotanto saatiin vastaamaan kysyn-
tää, Astikainen toteaa.   

Yleinen huomio oli, että keskiverto- 
ostosten määrä kasvoi samalla, kun 
käyntikertojen määrä väheni. Astikaisen 
mukaan asiakkaiden oli varmasti alkuun 
vaikea arvioida menekkiä, mukauttaa se 
harvennettujen kauppareissujen mää-
rään ja luottaa siihen, että tavaraa on saa-
tavilla myöhemminkin. 

– Ajoittain tyhjentyneet hyllyt eivät 
juuri rauhoittaneet asiakkaiden mieltä, 
vaikka tavaraa hetken päästä taas roppa-

kaupalla tulikin. Pikkuhiljaa tilanne kui-
tenkin tasaantui molemmin puolin.

Suurin muutos tapahtuikin Astikaisen 
mukaan verkkokaupan puolella. Heidän 
systeeminsä kotiinkuljetuksineen oli ol-
lut pystyssä jo vuodesta 2014, joten sitä 
ei tarvinnut kiireessä rakentaa. 

– Onneksi, koska tilausten määrä kas-
voi hurjasti. Jos ennen koronaa niitä teh-
tiin yhdestä viiteen päivässä, nousi se 
hetkessä noin 60:een. Kotiinkuljetuksiin 
saatiin ripeää ja joustavaa apua Korsi-
saari-yhtiöltä. 

 Verkkokaupan vahvistuminen muut-
ti oleellisesti työn luonnetta; yhden verk-
kotilauksen keräämiseen kuluu Astikai-
sen mukaan aikaa 20-50 minuuttia, mi-
kä sitoi ymmärrettävästi henkilökuntaa. 
Kauppa onnistuikin työllistämään hen-
kilöitä, jotka oli lomautettu omista töis-
tään. Myös etähommiin ohjatut opiskeli-
jat riensivät avuksi. 

Astikaisen mukaan koko kaupan alan 
henkilökunta työskenteli kevään äärira-
joillansa.

 – Päivittäistavarakauppa hyötyi talou-
dellisesti koronasta ja kiire vahvisti poru-
kan yhteishenkeä, mutta mylläkän hen-
kilöstölle aiheuttama stressi ja tietysti 
kaikki muu ikävä sai toivomaan, että ko-
rona katoaisi iäksi, Astikainen toteaa.  

Verkkokauppa vahvistui   

Päivittäistavaroiden verkkokauppa  
kasvoi vahvasti koronan myötä. 
Kuva : Heli Heikkilä

Esittävän taiteen klubi-iltoja, keikkoja, 
festivaaleja ja kiertueita alan ja kartan 
laidasta laitaan järjestävä tapahtuma-
tuottaja Meebu Lahdenpää kertoi jo tal-
vella seuranneensa huolestuneena koro-
nan lähestymistä; se tulisi vaikuttamaan 
voimalla koko kulttuurialaan. – Perustar-
peista huolehtimisen jälkeen ne toimin-
not, jotka tuottavat ihmiselle iloa, lisäävät 
ihmisen henkistä hyvinvointia ja auttavat 
jaksamaan, jäävät auttamatta jalkoihin. 

Ja niin myös tapahtui. Lahdenpää ker-
too maaliskuun mustasta perjantaista, 
jolloin kalenterit tyhjenivät koko viih-
dealalla. – Keikat peruttiin, tai siirret-
tiin, jos vain pystyttiin. Tilanteen epä-
varmuus johti myös siihen, että yleensä 
jo keväällä täyttyvä pikkujoulukalenteri 
pysyi tyhjänä.  

– Se oli massiivinen rysäys. Kysees-
sä olivat ja ovat edelleen monen ihmisen 
työpaikat. Alaa ohjasivat valtakunnallis-
ten rajoitusten lisäksi paikalliset rajoi-
tukset, jotka vielä elivät tilanteen myö-
tä. Tapahtumat, jotka saatettiin järjestää, 
toteutettiin puolitetuin kapasiteetein ja 
kirein turvatoimin. Silti mielessä painoi 
mielessä huoli; emme halunneet emme-

kä halua olla lisäämässä tartuntoja, ei-
kä kukaan alalla halua vastuuttoman ta-
pahtumajärjestäjän mainetta, Lahden-
pää toteaa. 

– Ne puolitetut liput kuitenkin vie-
tiin käsistä, eli ihmiset janosivat viihdet-
tä kaiken synkkyyden keskelle, Lahden-
pää jatkaa. 

 Talvi tulee antamaan kylmää kyytiä, 
mutta myös valonpilkahduksia; yrityk-
set, jotka katosivat asiakaslistoilta, ovat 
Lahdenpään mukaan hiljalleen palai-
lemassa takaisin, tosin tapahtumat jär-
jestetään nyt verkossa. Asiakas järjes-
tää puitteet ja Lahdenpää kumppanei-
neen “tuo paikalle” ohjelman: musiikkia, 
stand up:ia... 

 – Kaikki taiteilijat eivät kuitenkaan 
ymmärrettävästi tee virtuaalikeikkoja. 
Esimerkiksi stand up toimii parhaiten li-
venä, ja striimattuna jää kokematta se 
tunne, kun nauru leviää salin takaosasta 
eteen tai toisinpäin. Moni stand up -koo-
mikko myös miettii, onko uusi tapa tuot-
taa ohjelmia alalle hyväksi, Lahdenpää 
pohtii. 

Mullistuksista huolimatta yrittäjä nä-
kee tilanteessa myös mahdollisuuksia. 

 Virtuaalisuus raivaa maantieteelliset 
haasteet osallistumiselta niin taiteilijoi-
den  kuin yleisönkin suhteen. – Uusi ti-
lanne avaa uusia ovia ja nyt tarvitaan us-
kallusta ja avointa mieltä kurkistaa si-
sään, Lahdenpää kiteyttää, mutta toteaa 
samaan hengenvetoon kaipaavansa ko-
ronan rauhoittumista, jolloin voi valita, 
joko tai.   

Viihdettä kaivataan

- Viihteelle on kova tarve myös koronan 
keskellä, toteaa tapahtumatuottaja Mee-
bu Lahdenpää. Kuva: Heli Heikkilä
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Yritys-, henkilöstö- ja asiakastapahtumia, 
seminaareja, koulutuksia, mediatilai-
suuksia, harjannostajaisia ynnä muita ta-
pahtumia yrittäjille yhdessä yhtiökump-
paninsa Minna Salin-Kivimäen kans- 
sa järjestävä Nurmijärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Pirjo Kivistö joutui maalis-
kuussa tiukan paikan eteen, kun oma lii-
ketoiminta käytännössä pysähtyi valtio-
neuvoston tiedotustilaisuuteen.  

– Ensin iski paniikki ja alkuun sinnit-
telimme vain tunnista toiseen ottaessam-
me vastaan peruutuksia peruutuksien 
perään. Sen jälkeen karsimme kulut mi-
nimiin, irtisanoimme toimistotilat, ve-
dimme henkeä ja aloitimme perusteelli-
set selvittelytyöt, Kivistö kertaa kevään 
tapahtumia. 

– Luottamustehtäväni ansiosta pereh-
dyin eri toimialojen tilanteeseen, mikä 
tarjosi hengähdystauon omasta kuplas-
ta. Selvitin rajoitustoimien vaikutuksia 
eri aloille ja välitin tietoa ohjeistuksista 
ja tukimahdollisuuksista eteenpäin niin 
paikallisyhdistyksen kuin valtakunnal-
listenkin yrittäjien kanavien kautta.    

Selvittelyn myötä Kivistö osasi hakea 
apua myös omalle yritykselle. 

– Palkkasimme Business Finlandin 
häiriörahoituksen turvin strategiaosaa-
jia asemoimaan osaamisemme markki-
natilanteen mukaan. Sen ansiosta juhan-
nuksen aikoihin alkoi tuntua siltä, että 
me selviämme. 

Heti uuden tilanteen alkaessa oli sel-
vää, että tapahtumat oli siirrettävä vir-
tuaalisiksi, joten yrittäjäkaksikko ryhtyi 
kartoittamaan sen mahdollisuuksia, tek-
niikkaa ja testaamaan erilaisia virtuaali-
tapahtuma-alustoja.   

Näin sai alkunsa Marketing & Com-
munication Group Marco Oy - suunnitte-
lu- ja tuotantopalvelu, joka auttaa livenä, 

virtuaalisesti ja niiden yhdistelmänä asi-
akasta järjestämään tapahtumia ja hyö-
dyntämään niitä viestin välittäjänä. 

– Sosiaalisia kohtaamisia ja livetilai-
suuksia ei voi korvata, mutta virtuaali-
tapahtumat tulevat varmasti jäämään 
osaksi yritysten tapahtumatarjontaa,  
Kivistö toteaa. 

– Virtuaalitapahtumiin voi ottaa osaa 
vaikka kotisohvalta ja hyvin toteutettu-
na yleisö kokee aidosti osallistuvansa sii-
hen. 

Kivistö alleviivaakin jälkimmäistä ja 
toivoo, että yritykset luottaisivat tapah-
tumat tuotantoammattilaisten käsiin. 

Heillä on ammattitaitoa yhdistää tavoite, 
kohderyhmä ja toimiva ohjelma juuri sii-
hen tarkoitukseen sopivalle alustalle. 

– Tällä hetkellä olemme toiveikkaas-
sa tilassa, Kivistö kiteyttää. – Meillä oli 
mahdollisuus ja tahtoa ottaa vaadittu 
digiloikka, mikä ei ole itsestäänselvyys 
kaikilla alan toimijoilla. Liikevaihtomme 
notkahti eikä ole vielä palautunut ennal-
leen, mutta yritykset alkavat kuitenkin 
pikkuhiljaa heräilemään virtuaalitapah-
tumien mahdollisuuksiin.   

Kivistö naurahtaakin, että välillä on 
olo kuin olisi täysin uudessa työpaikassa 
ja uudessa yrityksessä. 

Pakollinen, muttei lainkaan 
paha digiloikka 

Vaikka virtuaalisuus on tullut tapahtumatuottajien työkaluksi, uskovat alan yrittäjät ihmis-
ten kaipaavan edelleen livekohtaamisia ja palaavan myös niihin. Kuvassa Pirjo Kivistö ja 
Mikko Leppilampi. Kuva: Mikko Reinikainen
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Entä sitten elämysala? Kokouspalveluita, 
ulkoilmaelämyksiä, juhlia, teemailtoja, 
saunatilaisuuksia ynnä muuta virkis-
tystapahtumia järjestävä perttulalainen 
yrittäjä Anne Sahlström Vauhtifarmi 
Oy:stä kertoi maton lentäneen jalkojen 
alta maaliskuussa. 

– Tilanne oli halvaannuttava; yrityk-
sen myynnistä 70 prosenttia tehdään yri-
tysten kanssa ja noin puolet vuoden va-
rauksista tehdään keväisin. Myynti py-
sähtyi kuin seinään ja mikä pahinta, sille 
ei näkynyt loppua.  

Yhdessä veljensä Ari Sahlsrtömin 
kanssa vanhalla sukutilalla yritystänsä 
luotsaavan Sahlströmin mukaan  tilan-
teessa hankalinta oli ja on edelleen epä-
varmuus; kuinka mittavasta kriisistä on 
kyse ja kuinka kauan poikkeusolot tule-
vat kestämään? – Jopa syvemmässä kuo-
passa olisi helpompaa elää kuin epätie-
toisuudessa, toteaa Sahlström. – Mikäli 
vain sen kuopan mitat olisivat tiedossa. 

Alkujärkytyksen jälkeen sisarukset 
päättivät, etteivät jää asiaa kuitenkaan 
surkuttelemaan, vaan käärivät hihat en-
tistä korkeammalle. Vapautunutta aikaa 
käytettiin siihen, mihin se ei ennen riit-
tänyt: vanhan remontointiin ja uuden 
suunnitteluun ja  rakentamiseen. Teras-

seja laajennettiin ja kokoustiloja väljen-
nettiin takaamaan riittävät turvavälit. 
Tilanteen helpottaessa he ovat valmii-
ta, entistä ehompia ja palveluvalikoimal-
taan laajempia. 

– Toiminnan sopeuttaminen on ol-
lut tasapainoilua kuluista säästämisen 
ja riittävien resurssien ylläpitämisen vä-
lillä.  Päätimme, että palveluista ei tingi-
tä eivätkä muutokset tule vaikuttamaan 
asiakaskokemukseen.  

Jostain yrittäjien on täytynyt kuiten-
kin luopua ja se on ollut heidän oma ai-
kansa.  

– Kaikki mahdollinen tehdään nyt itse, 
mikä ei sinänsä haittaa – olemme tottu-
neita “joka paikan höyliä” ja nyt täytyy 
olla vain tyytyväinen, että yleensä on te-
kemistä, mutta tuntui pahalta, kun em-
me voineet työllistää luottotekijöitäm-
me, Sahlström toteaa. 

Uudet rakennelmat, lämmitetty ul-
kouima-allas, beach-, combat archery- ja 
lasten Nerf- kaupunkikenttä sekä niiden 
myötä uudet palvelut kertovat siitä, keitä 
markkinoinnilla muuttuneessa tilantees-
sa nyt tavoitellaan: kaveriporukoita, per-
heitä ja kotimaan matkailijoita. - Josko he 
ensi kesänä pysähtyisivät Perttulaan. 

Yritysten suhteen voimme vain toivoa, 

että tilanne palaisi pian ennalleen, toteaa 
Sahlström. – Karun kevään ja hiljaisen ke-
sän jälkeen alkusyksy näytti sen suhteen 
jo hetken elonmerkkejä, mutta uudet ra-
joitukset vievät pohjan pois myös pik-
kujoulumyynniltä. Uurastuksesta huoli- 
matta viivan alle on todella vaikea saada 
jäämään mitään, Sahlström huokaisee. 

Näkymistä huolimatta Sahlström ei 
suostu alistumaan synkkyyteen, vaan 
luottaa yrityksen vahvuuksiin. Oma 
maatila, väljät tilat sekä työntekijöiden 
periksiantamaton asenne mahdollistaa 
sopeutumisen myös “uuteen normaa-
liin”.

Vauhtifarmi satsaa tulevaisuuteen

Vauhtifarmi on valmiina vastaanotta-
maan tulevan kesän kotimaan matkaajat. 
Kuva: Anne Sahlström 

– Kevättä kuvasi epätietoisuuus; miten 
korona tulee vaikuttamaan remontoin-
ti- ja rakennusalaaan? Uhkakuvat oli-
vat aikamoiset; ihmiset lopettaisivat liik-
kumisen ja kuluttamisen, muistelevat  
Niina Linja-Wallenius ja Simo Wallenius 
Nurmijärven Puutekniikka Ky:stä. – Se 
tarkoittaisi lomautuksia myös meillä, 
Niina toteaa.  

Kevään aikana moni kotiinsa “jumittu-
nut” havahtui kuitenkin remonttitarpei-
siin ympärillään. Yht´äkkiä oli aikaa ja 
lomasuunnitelmien peruuntuessa myös 
rahaa toteuttaa suunnitelmat. – Tarjous-
pyyntöjä alkoi tulvia, koska ihmisillä oli 
aikaa tehdä myös vertailua. Jos ennen 
meillä teetettiin eniten keittiö- ja kylpy-
huoneremontteja, tuli nyt toimeksianto-
ja pienemmistä projekteista. Vältyimme 
peruutuksilta ja vain muutama urakka 
siirrettiin varotoimenpiteenä eteenpäin, 
Simo kertoo.

– Remontti-into näkyi myös rautakau-
poissa, jotka kuhisivat asiakkaita, onnek-

si pääkaupunkiseuduilta löytyy muuta-
ma läpi yön palveleva liike, josta tarvik-
keita saattoi hakea vailla suurempaa tar-
tuntavaaraa, Simo muistelee.   

Korona toi oman lisänsä muuten mel-
ko itsenäiseen tekemiseen. – Ennen tyh-
jissä kodeissa remonttia seurasi nyt koko 
perhe lemmikkeineen, mikä toi pienen 
haasteen tilojen osastoimiseen ja pölyn-
suojaukseen, Niina naurahtaa. Tekemi-
nen on täytynyt organisoida kokonaan 
uudelleen.   

Merkittävä on Niinan mukaan myös 
aika, joka lohkaistaan päivästä paikkojen 
ja työkalujen desinfiointiin sekä kuluerä, 
joka koostuu puhdistusaineista sekä hen-
gityssuojista. – Hintojen hypättyä pilviin 
puhutaan tuhansista euroista kuukausit-
tain, vaikka kyseessä on pieni yritys.       

Vaikka nyt näyttää hyvältä, kalvaa 
yrittäjäpariskuntaa huoli jatkosta. – Isot 
rakennusliikkeet ovat joutuneet vähen-
tämään väkeä, mikä tarkoittaa sitä, et-
tä suuri joukko alan ammattilaisia tulee 

piakkoin kilpailemaan kanssamme sa-
moista projekteista. Korona vaikuttanee 
meihin siis viiveellä, tosin osa kanssam-
me samankokoisista yrityksistä on tosin 
pulassa jo nyt, Simo toteaa. – Tällä hetkel-
lä varmaa on vain epävarmuus, joka kyl-
lä herättää miettimään uusia ideoita... 

Vaikutukset ehkä viiveellä

- Tekeminen on täytynyt organisoida  
kokonaan uudelleen, toteavat Niina Latva- 
Wallenius ja Simo Wallenius.  
Kuva: Heli Heikkilä
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Tapahtumaa olivat Nurmijärven 
kunnan kanssa toteuttamassa  
Keski-Uudenmaan Nuorkauppa-

kamari, Klaukkalan Yrittäjät, Nurmijär-
ven Yrittäjät sekä Nurmijärven Yrittäjä-
naiset. 

”Ikävät koronauutiset maailmalta iski-
vät täydeltä laidalta keväällä Suomeen ja 
koimme, että jotakin oli tehtävä, jolla tu-
kea yrityksiä haasteellisessa ajassa. Siis-
pä yhteistyössä Nurmijärven yrittäjäyh-
distysten ja kunnan kanssa päätettiin ra-
kentaa historian ensimmäinen Nurmijär-
vi Shop Up Days”, Nurmijärven kunnan 
elinkeinokoordinaattori Pekka Vuoren-
ranta kertoo. ”Tapahtuman kokonaisuut-
ta lähti tukemaan myös Keski-Uuden-
maan Nuorkauppakamari, joka rakensi 
tapahtumapäivien ajaksi hyvän mielen 
Timanttijahti -tapahtuman.”

Aikataulu tapahtuman rakentamiselle 
oli haastava. 

”Ahaa-elämys tapahtuman järjestämi-
selle syntyi ehkä haastavimpaan ajan-
kohtaan ikinä, juuri kesälomakauden 
kynnyksellä ja yritysten pahimman kaa-
oksen keskellä. Tapahtuma rakentui siitä

huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä, ai-
kataulussaan ja avautui koko komeudes-
saan 3–4.9.2020”, Vuorenranta kertoo. 

Tapahtuman tavoitteena oli tarjota 
paikallisille yrityksille mahdollisuus lisä-
tä tunnettuuttaan kuntalaisten keskuu-
dessa ja samalla esitellä kuntalaisille, mi-
tä palveluita voisi hankkia kuntarajojen 
sisäpuolelta. Turvallisuusnäkökulmasta 
perinteinen yhteen hetkeen ja paikkaan 
sijoittuva messutapahtuma käännettiin 
päälaelleen, hajauttamalla kahden päi-
vän tekeminen koko kunnan alueelle. 

”Kuntalaisilla oli päivien aikana mah-
dollisuus tutustua yritysten toimipisteis-
sä avoimet ovet -tyyppiseen tekemiseen 
sekä hyödyntää yritysten tuottamia ta-
pahtumatarjouksia. Yksittäiselle tapah-
tumalle, toimipistevierailulle tai tapah-
tumatarjoukselle ei koskaan saa aset-
taa myynnillisesti suuria odotuksia. Ky-
se onkin siitä, miten ensikontaktin jälkei-
nen asiakassuhde kehittyy ja tapahtu-
man tarkoituksena olikin vain mahdol-
listaa tämä”, Vuorenranta näkee. 

Tapahtumaan lähti mukaan noin 90 
yritystä, joista suurin osa osallistui myös 
Timanttijahtiin. Ovet olivat avoinna noin 
40 toimipisteessä, tarjouksia tuotettiin 
melkein 70 yrityksen toimesta. Yritykset  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lahjoittivat Timanttijahtiin yli 200 pal-
kintoa, joiden yhteenlaskettu arvo ylitti 
9 000 euroa. 

”Ensimmäiseksi kerraksi, saimme mu-
kaan aivan huikeita kappalemääriä, hie-
noa heittäytymistä ja aktiivista osallis-
tumista. Tämä oli järjestäjillekin erittäin  
palkitsevaa. Vaikka tapahtumapäivien  
aikana liikkeellä olevien kuntalaisten 
määrä ei vastannutkaan kaikkia odotuk-
sia, mielipidekyselyn mukaan tapahtu-
man järjestämistä arvostettiin ja se koet-
tiin 86 prosentin mielestä hyväksi ja uu-
simisen arvoiseksi konseptiksi”, Vuoren-
ranta kertoo. ”Yli neljä viidestä olisi läh-
dössä seuraavallakin kerralla mukaan ja 
mikä tärkeintä 60 prosenttia koki, että 
tapahtumasta oli hyötyä omalle toimin-
nalle. Timanttijahti, osana kokonaisuutta 
koettiin hyvänä ajatuksena.”

Mitä sitten opittiin? Entä, mitä voisi  
tehdä seuraavalla kerralla paremmin? 

”Huolimatta haasteellisesta ajasta, opim-
me, että vain ja ainoastaan yhdessä teke-
mällä, yhteisen tavoitteen eteen voimme 
onnistua myös jatkossa. Tapahtumakon-
septia voidaan kehittää paljon, suunnit-
telua aikaistaa, toteutusta monipuolistaa 
ja ennen kaikkea vain asiakasta kuunte-
lemalla voidaan onnistua paremmin. Toi-
vottavasti näemme näissä merkeissä uu-
destaan”, Pekka Vuorenranta näkee. 

Yritysten kanssa mukana pöhinässä 
olivat Nurmijärven Yrittäjät, Klaukkalan 
Yrittäjät, Nurmijärven Yrittäjänaiset, Kes-
ki-Uudenmaan Nuorkauppakamari sekä 
kunnan viestintä ja elinkeinopalvelut.

Ps. tätä juttua kirjoittaessa, onkin uu-
si samoihin tavoitteisiin tähtäävä Joulu 
Nurmijärveltä - tempaus jo näköpiirissä.

Mikä ihmeen 
Shop Up Days?   

TEKSTI TEEMU SILTANEN | KUVA: NURMIJÄRVEN KUNTA

Syyskuun alussa järjestetyssä Shop Up Days 
-tapahtumassa ei ollut kyseessä hokkus pokkus 
-tempaus, vaan aito myynnin edistämiseen ja 
yritysten tunnettuuden lisäämiseen tähtäävä 
tapahtuma sekä upea osoitus yhteistyön voimasta. 

Ilvesvuoressa toimiva teetalo Nordqvist 
tarjoili mocktaileja Shop Up Days -ta-
pahtumassa.
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Joulu

Täytetään tänä vuonna 
joulupukin kontti 

paikallisilla paketeilla!
  

Löydä joulun parhaat paikalliset tarjoukset: 
www.nurmijarvi.fi/joulunurmijarvelta

30.11–13.12.

uao.fi •  09 8789 9060 • toimisto@uao.fi • Pratikankuja 3, Nurmijärvi • Keskustie 10, Jokela

ONKO AMMATTIPÄTEVYYS VANHENEMASSA?
Joko sinulle tulee UAO:n uutiskirje? Tilaamalla uutiskirjeen, saat kuukausittain  

sähköpostiisi tiedon tulevista ammattipätevyyskoulutuksista.  

Tiesitkö, että Uudenmaan Ajo-opisto on paikallinen Nurmijärveläinen autokoulu?

Tilaa uutiskirje uao.fi/kurssitarjonta/ammattipatevyyskoulutus/
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Itse asiassa hydrauliikkaosia laidasta 
laitaan maahantuovassa yrityksessä 
iloitaan kunnianosoituksesta jo tois-

tamiseen. Ensimmäisen kerran  Salhydro 
Oy:n perustaja ja silloinen toimitusjohta-
ja Reijo Salminen pokkasi samaisen pal-
kinnon  vuonna 1997.  Tuolloin elettiin 
syvän laman jälkeistä toipumisen aikaa. 
Nyt Reijo-isä vastaanottaa kunniakirjan 
yhdessä poikiensa Marko, Mika ja Juha 
Salmisen kanssa, ja eletään vallan toi-
senlaisia aikoja. 

– Ei voi olla kuin ylpeä pojista, toteaa 
Reijo ja kertoo esimerkin koronakevään 

alkutaipaleelta. – Tilanne oli uusi ja häm-
mentävä, mutta pojat eivät jääneet si-
tä ihmettelemään, vaan pakkasivat, lä-
hettivät, rakensivat ja pystyttivät etätyö-
pisteet ja palomuurit paikoilleen ennen 
kuin ehdin opiskella, mistä on kysymys. 
Kannettavat tietokoneet loppuivat het-
kellisesti maasta, mutta meillä ei toimin-
ta notkahtanut olosuhteiden vuoksi, Rei-
jo kertoo.   

Töitä on tehty nyt yhdessä seitsemisen 
vuotta, joista kaksi viimeisintä poikien 
luotsaamina. Salhydro on kasvanut kol-
messakymmenessä vuodessa alan keski-

suureksi tekijäksi, vaikka alun alkaen oli 
tarkoitus toimia vain pienesti. 

HAAVEISSA PIENI YRITYS 
Pieni mukavasti pyörivä oma yritys van-
halla kotipaikkakunnalla rakenteilla ole-
van moottoritien kupeessa suurten teol-
lisuusyritysten ja maanrakennusliikkei-
den läheisyydessä houkutteli aikoinaan 
nuorta perheenisää. 

– Halusin pois stressaavasta oravan-
pyörästä, johon olin hydrauliikka-alan 
pörssiyhtiötä luotsatessani ajautunut, 
Reijo muistelee. Lama oli tosin juuri alka-

Salhydron yrittäjäperhe  
on Nurmijärven Yrittäjien valitsema

Vuoden Yrittäjä 2020
TEKSTI JA KUVA HELI HEIKKILÄ 

Salhydro Oy:n uudet toimitilat Ilvesvuoressa avattiin juuri ennen lehden ilmestymistä.  
Kuvassa vasemmalla Marko, Juha, Reijo sekä Mika Salminen.  
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nut, mikä piti tuoreen yrittäjän jalat tuke-
vasti maassa ja kasvatti kiitolliseksi joka 
ainoasta asiakkaasta.    

Reijo kiittää vuolaasti myös vaimoaan 
Pirkkoa, jonka säännöllinen työ opetta-
jana mahdollisti toisen osapuolen yrittä-
misen. – Pirkko oli myös vastuussa poi-
kien kasvattamisesta, kun minä reissasin 
ympäri maata ja Eurooppaa tapaamas-
sa asiakkaita ja tavarantoimittajia, Reijo 
kertoo. – Se aika oli aina pois perheeltä.    

Alkuun yhden miehen yritys sai pik-
kuhiljaa palkattua apuvoimia ympäril-
leen. Toiminta alkoi muotoutua ja asiak-
kaat vakiintua. Paikalliset tuotantolai-
tokset olivat tyytyväisiä, kun saivat han-
kittua varaosansa nopeasti ja läheltä.   

Myös yrityksen toimintafilofofia kir-
kastui: – Esitellään asiakkaille uutuuk-
sia, mutta ennen kaikkea toimitetaan 
sitä, mitä kentällä tarvitaan; eli kuun-
nellaan ja sitten etsitään ja selvitellään,  
Reijo kertoo. – Yhden asiakkaan kuun-
teleminen on saattanut ratkaista monen 
tarpeet toisaalla – ennen kuin he ovat it-
se asiaa edes ajatelleet.    

Tuotevalikoima kasvoikin valtavak-
si ja sen ylläpitämiseksi rakennettiin ko-
ko maan kattava jälleenmyyntiverkosto. 
Omia toimipisteitä nousi Nurmijärven li-
säksi Tampereelle, Turkuun ja Jyväsky-
lään ja Hydromarketteja kolme kappa-
letta Helsinkiin ja Keravalle. Yritys työl-
listää tällä hetkellä reilut 70 henkilöä, 
joista viitisenkymmentä Nurmijärvellä. 

Salhydrolla onkin tehty pitkiä työu-
ria, joihin osasyynä on Reijon arvion mu-
kaan ollut vapaus; työntekijöille on an-
nettu tilaa tehdä työt omalla tavallaan.  
– Mikäli se vain on tuottanut tulosta,  
Reijo tarkentaa. – Näin olemme oppineet 
mainioita toimintamalleja itsekin. 

YRITYS HYVISSÄ KÄSISSÄ
Tuotenimikkeiden ja katettujen alojen 
laajuuden vuoksi Salhydron tämänhet-
kistä toimintaa on vaikea puristaa päh-
kinänkuoreen: Yritys tuo maahan ja myy 

hydrauliikkaosia, pneumatiikkaa, teolli-
suusletkuja, liittimiä ja kunnossapitotar-
vikkeita lähinnä laite- ja konevalmistaji-
en, teollisuuden sekä raskaskonekorjaa-
moiden tarpeisiin. Maahantuonnin lisäk-
si yritys suunnittelee ja toteuttaa jonkin 
verran kokoonpanoja. Tuotteita tuodaan 
noin 200 kohteesta Euroopasta, ja itsenäi-
senä toimijana  yritys  voi tarjota markki-
noille eri valmistajien komponetteja.    

Muutama vuosi sitten Reijo siirsi toi-
mitusjohtajan vastuun vanhimmalle po-
jallensa Markolle siirtyessään itse yhti-
ön hallituksen puheenjohtajaksi. Mika 
katraan keskimmäisenä vastaa myynnin 
ohella yrityksen tietoteknisistä sovelluk-
sista sekä teknisimmästä tuotetuesta ja 
kuopus Juha markkinoinnista ja myyn-
nin tukemisesta. 

Pojat naurahtavat kysymykselle, oli-
ko heille selvää jo pienenä jatkaa isän-
sä jalanjäljillä. Se oli kuuleman mukaan 
heillä aina mielessä vaihtoehtona, mutta 
koulutuksia miettittäessä ensimmäinen 
kriteeri oli oma kiinnostus. 

– Näemmä kuitenkin alitajuisesti ra-
kensimme sellaiset kombinaatiot, joilla 
selviäisimme myös näissä tehtävissä, 
Marko naurahtaa. – Taisin olla Polilla ai-
noa tietotekniikan opiskelija, joka liitti 
aineyhdistelmäänsä hydrauliikan, Mika 
 lisää.    

– Yritys on hyvissä käsissä, toteaa Rei-
jo-isä ylpeänä. – Pojille oli itsestään sel-
vää, että siirtyessään yrityksen johtoon 
he ottavat tarvittavat askeleet, joita tarvi-
taan pysyäkseen alan huipulla. 

Viimeisin sellainen oli uusien, noin  
7 000 neliön toimitilojen rakennuttami-
nen Ilvesvuoreen. Lehden ilmestyttyä 
käyttöönotettu uusi pääkonttori, nouto-
myymälä 24/7-palveluineen sekä kes-
kusvarasto mahdollistaa toimitusjohta-
jan mukaan toiminnan korkeamman au-
tomaatioasteen ja sen kaikenpuolisen te-
hostumisen. 

Pojat taasen antavat tunnustusta isäl-
leen, jonka peruja on jälkipolvellekin pe-

riytynyt rohkeus uusiin kokeiluihin ja 
tarttua toimeen. Kiitoksen arvoista on 
ollut myös syvä luottamus, jota he ovat 
saaneet osakseen jo kesätöistä lähtien ja 
jonka voimalla saavutetut  aikaansaan-
nokset ovat välillä yllättäneet jopa hei-
dät itsensä. 

“JOULUNA EI JUTELLA 
TYÖASIOISTA” 
Voisi kuvitella, että jo päivisin yhdes-
sä vietetty aika saisi kaipaamaan rau-
haa ja etäisyyttä vapaa-ajalla, mutta nel-
jän yrittäjän kotikulmatkin ovat yhtei-
set. Ja yhteensä seitsemän seuraavan su-
kupolven edustajaa pitävät huolen siitä, 
että yrityksen johto tapaa säännöllisesti 
myös läheisessä leikkipuistossa. – Joulu-
pöytä on kuitenkin rauhoitettu työasioil-
ta, huudahtaa haastattelua seurannut 
poikien äiti Pirkko. 

– Yhdessä työskentely toimii hyvin, 
koska pojat tuntevat toisensa niin hyvin 
ja  osaavat vetää oikeista naruista oikei-
siin aikoihin, Pirkko lisää. 

Markon mukaan mukaan tiiviistä yh-
teistyöstä huolimatta jokainen hoitaa 
oman tonttinsa ja se hoidetaan noudat-
taen herrasmiessääntöjä: – Ei puututa, 
mutta autetaan.  

– Tosin monesti hän hoitaa, kuka ehtii, 
joten ne tonttien rajat ovat välillä hämä-
rät, tokaisee Reijo. Siitä lienee etua, kos-
ka Juhan mukaan perheyrityksessä jo-
kainen joutuu välillä tuuraamaan toista. 

 Perheenjäsenteen yhteinen huumori,  
toisiaan tukevat tarpeeksi erilaiset luon-
teet ja hyvät keskustelutaidot ovat ai-
kaansaaneet dynamiikan, joka viisikon 
mukaan alkaa harjoitteluvaiheen jäl-
keen  olla pikkuhiljaa mallillaan.  

– Haluamme että samanlainen innos-
tunut meno jatkuu myös tulevaisuudes-
sa. Siihen tarvitaan kaikkien meidän 
ponnisteluja ja tyytyväisiä asiakkaita, 
Reijo toteaa lopuksi. 

 

Esitellään  
asiakkaille uutuuksia, 
mutta ennen kaikkea 

toimitetaan sitä, mitä 
kentällä tarvitaan;   

eli kuunnellaan, 
sitten etsitään ja  

selvitellään.
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PALVELEVA, PAIKALLINEN, YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

PALVELEVA, PAIKALLINEN, YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

PALVELEVA, PAIKALLINEN, YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

Kiitä ja palkitse henkilökuntaasi, 
asiakkaitasi tai yhteistyökumppaneitasi 

Hotelli Korpilammen tunnelmallisella 
joululounaalla.

Joululounas on katettuna 
9.-11.12. sekä 

15.-18.12.2020 
klo 12.00 – 15.00

Joulupöydän hinta on 
42,50 €

Pöytävaraukset 09 6138 411 
tai myynti@korpilampi.fi

www.korpilampi.fi

”Ajankohtaisia kursseja  
edulliseen jäsenhintaan”.
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KLAUKKALA
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Heti tapaamisen ensi metreillä huo-
maa, että Tauno Timonen on 
nauravaisen ja mukavan oloinen 

mies. Selittyykö se alun perin Valtimosta 
lähteneen, sittemmin Joensuuhun muut-
taneen miehen pohjoiskarjalaisuudella, 
mene ja tiedä. Kuitenkin tuohon muka-
vuuteen sekä vankkaan ammattitaitoon 
kiteytyvät uran varrella pitkäaikaiset 
asiakassuhteet ja Taunon oma suhtautu-
minen työhön ja elämään yleensä.

– Kun saa koneen kuntoon ja asiakas 
ottaa taas seuraavan kerran yhteyttä, 
niin kyllä se on aina tuntunut tosi muka-
valta, Tauno naurahtaa.

Tauno on kuutisenkymmentä vuot-
ta korjannut pääasiassa maatilojen leik-
kuupuimureita, traktoreita ja työkonei-
ta. Nyt 76-vuotiaana tavallisten ihmis-

ten eläkeikä on jo pitkällä takanapäin, 
mutta kun on osaamista, intoa korjata ja 
terveyttä, niin mitä sitä turhaan lopetta-
maan.

– Hommat jatkuu ja jatkuu vaan, eikä 
loppua näy. En kehtaa sanoa, etten tuli-
si, kun asiakkaat jo kolmannessa polves-
sa pyytävät käymään.

KONEET KIINNOSTIVAT JO 
PIKKUPOIKANA
Innostus maatilojen koneisiin syntyi jo 
pikkupoikana, kun Tauno istui lokasuo-
jan päällä velipojan ajaman Massey Fer-
gusonin kyydissä. ”Massikkojen” ympä-
rille elämä sitten veikin. 

Vankka ammattitaito tuli hankittua 
Joensuussa Hankkijan palveluksessa 
60-luvulla.

– Koulutus oli tosi hyvää. Hankkija toi 
maahan Massey Fergusoneja ja aina kun 
tuli uusi kone, se purettiin ja tutkittiin pe-
rin pohjin. Siinä oppi valtavasti.

Ammattitaito ja osaaminen karttui, 
mutta epäluuloisia asiakkaitakin tuli 
vastaan.

– Eräänkin kerran maatalon isäntä 
epäilevänä katseli, kun tutun oman kor-
jaajan tilalle tulikin tällainen nuori kave-
ri. Mutta työn jälkeen toivotteli uudes-
taan tervetulleeksi. Hyvältähän se tuntui.

OMAAN YRITYKSEEN 
VANTAALLE
Oma yrittäjäura aukesi Vantaalle muu-
ton jälkeen vuonna 1975, kun Maatalo-
uskonehuolto T. Timonen perustettiin. 
Hankkija lopetteli tuolloista huoltotoi-

Elämää ”MASSIKKOJEN” 
ympärillä   

TEKSTI ja KUVA: MARKKU ALANKO

Vanhatkin maatalouskoneet ovat korjattavissa, mutta ammattitaitoiset korjaajat 
alkavat olla vähissä. Konehuolto T. Timonen 45 vuotta.

Tauno Timonen 
traktoreidensa ääressä. 
Edessä ”Pikku-Harmaa” 
Ferguson, vuosimallia 1955 
ja takana uudempi Massey 
Ferguson vuodelta 2014.



25

mintaansa ja myi pois huoltoautojaan. Tauno oli-
kin lähes ensimmäisenä sellaisen ostamassa. Mel-
kein se jäi toteutumatta, sillä ensimmäisessä pan-
kissa oltiin sitä mieltä, että tuollainen työ on ko-
vasti epävarmaa eikä lainaa aloittavalle yrittäjäl-
le tullut. 

Onneksi seuraavassa pankissa oltiin eri mieltä. 
Ensimmäinen huoltoauto saatiin hankittua ja sit-
temmin Konehuolto T. Timonen on tullut tunne-
tuksi laajalti Uudenmaan alueella, Lohja-Riihimä-
ki-Porvoo -akselilla.

– Maatalouskonehuolto T. Timonen piti jossain 
vaiheessa muuttaa Konehuolto T. Timoseksi. Toi-
mimme vuosikausia Hankkijan ja sittemmin Kes-
kon sopimushuoltajanakin, mutta oli viisaasta 
vaihtaa yrityksen nimeä, kun asiakkaiksi alkoi tul-
la myös taloyhtiöitä, jotka eivät oikein ymmärtä-
neet tätä ”maatalouskonejuttua”.

Maatilojen työkoneet, traktorit ja puimurit pal-
velevat useita vuosikymmeniä ja vanhojakin ko-
neita pystyy korjaamaan toimivaan kuntoon, kun 
tietää mitä tekee. Vanhojen koneiden osaavia kor-
jaajia alkaa kuitenkin kohta olla harvassa. Tauno 
tuntuu muistavan monien koneiden korjausmene-
telmät melkein ulkomuistista.

– Vanhaan aikaan kierrettiin talosta taloon ke-
väällä ja käytiin kysymässä huoltotarpeista. Työ oli 
monasti kytkinten ja jarrujen huoltoa ja korjaamis-
ta eli kaikenlaista mekaanista vikaa. Uusissa tä-
män päivän koneissa on lähinnä sähkövikoja.

VAIMON TÄRKEÄ ROOLI KAIKEN 
TAUSTALLA
Vaikka Tauno on ollut asiakaskunnalle se tuttu 
mies, on Konehuolto T. Timonen perheyritys. Hä-
nen vaimonsa Anne ollut aina erottamattomasti 
yrityksen toiminnassa ja mukana tässäkin haastat-
telussa. Vaikka Annella on ollut oma työnsä hoito-
alalla, häneltä on sen lisäksi liiennyt aikaa yrityk-
sen toimisto- ja paperitöille, varaosien hakuun ja 
moneen muuhun.  

– Kun toinen on yrittäjä, niin yhdessähän siinä 
kiinteästi aina ollaan, Anne pohtii.

– Yrittäjyys on kuitenkin elämäntapa ja vapaus 
tehdä töitä siten kuin itse haluaa. Silläkin lailla se 
on yhteistä elämää, Tauno jatkaa. 

45-vuoden aikana ovat alueen Massey Ferguso-
nit tulleet tutuiksi mutta yllätyksiäkin on ollut tar-
jolla vielä ihan viime vuosina.

– Luulin jo tietäväni kaikki mahdolliset paikat, 
mutta jokin aika sitten törmäsin maatilaan Vihdis-
sä. Siellä oli isännällä viisi Massikkaa, jotka olivat 
aivan uusia tuttavuuksia minulle, Tauno hämmäs-
telee.

Työn lisäksi Tauno on innokas metsässä liikkuja 
ja marjastaja. Perheen koirat ovat aina tietysti mu-
kana, paitsi silloin kun hän on toisen rakkaan har-
rastuksensa hiihtämisen parissa. 

– Viime talvella tuli hiihdettyä tuhatkunta kilo-
metriä ja pari vuotta sitten 74-vuotiaana päätin, et-
tä yhden päivän aikana hiihdän oman ikäni kilo-
metrit, eli 74 kilometriä. Sen myös tein.

Tapaamisen aikana tulee mietittyä, että olemuk-
sellaan Tauno lähes haastaa muut yrittäjät saman-
laiseen omasta työstä innostumiseen ja itsestään 
huolen pitämiseen liikunnan avulla vielä 76-vuo-
tiaana. Mahtaako mies koskaan pysähtyä?

ENEMMÄN KUIN TILITOIMISTO

Yhdistämme HLB Tietotilillä henkilökohtaisen, paikallisen 
palvelun kansaivälisiin valmiuksiin ja ammattitaitoon. 
Palvelemme Nurmijärvellä Ilvesvuoren yritysalueella 
sijaitsevalla toimistollamme.

PALVELUMME

 # SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO
 # PALKANLASKENTA
 # LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
 # VEROKONSULTOINTI
 # YRITYSJÄRJESTELYT
 # SUKUPOLVENVAIHDOKSET
 # RAHOITUSNEUVONTA
 # YRITYSTEN PERUSTAMISET

TIETOTILI
ADVISORY AND ACCOUNTING

www.tietotili.fi
TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

Ilveskaari 29, 01900 Nurmijärvi
044 772 0302  -  tietotili.nurmijärvi@tietotili.fi
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Yhtiö tunnetaan parhaiten kuor-
ma-autojen ja yhdistelmäajoneu-
vojen kasettilavoista ja lavara-

kenteista. ”Hirvikuraläpät” ovat monil-
le tuttuja liikenteessä: Elg-Yhtiöiden hir-
vi-logohan se siinä menee. 

Elgillä valmistuu satakunta lavaa vuo-
dessa ja tuotekehitystä tehdään yhteis-
työkumppanien kanssa. Alihankkijoil-
ta tulee mm. apurunkorakenteet ja pe-
rävaunun alustat. Automatiikka on Elgin 
omaa suunnittelua.

Toimitusjohtaja Jukka Elg ja yrityk-
sen pitkäaikainen talouspäällikkö Pasi  
Siltanen pääsevät vauhtiin, kun jutel-
laan yhtiön tuotteista ja niiden tekemi-

sestä. Laatu toistuu Jukan puheessa. 
– Laatua pitää olla. Kun tekee hyvin, 

asiakas tulee uudestaan, Jukka perustelee.
– ”Asiakas on melkein aina oikeassa” 

-sanonta pitää meillä paikkansa, täsmen-
tää Pasi.

Laatu näkyy loppukäyttäjälle mm. sii-
nä, että jo suunnitteluvaiheessa asiat 
mietitään kokonaisvaltaisesti. Materiaa-
lit ja rakenteet määrittyvät sen mukaan 
millaiseen työhön kalusto tulee.

– Lavat suunnitellaan aina asiakas-
kohtaisesti ja tiettyyn työhön tarkoitetta-
vaksi, jolloin materiaalit ja ratkaisut ovat 
optimaaliset. Silloin asiakas on tyytyväi-
nen lopputulokseen.

Tämän voi uskoa pitävän paikkansa, 
sillä yhtiöllä on pitkäikäisimmät asiak-
kaat jopa kolmannessakin polvessa aina 
70-luvulta asti.

KASETTILAVA ANTOI 
KILPAILUEDUN
Yhtiön katsotaan tulleen 45 vuoden 
ikään, joka perustunee vuoteen 1975, 
jolloin yritys muutettiin kommandiitti-
yhtiöksi. Toiminnan voi katsoa kuitenkin 
ulottuvan sitäkin pidemmälle aina 60-lu-
vun alkupuolelle, jolloin Pertti Elg aloitti 
maansiirtourakoitsijana ja myöhemmin 
osakkaana asfalttiurakointiyrityksessä. 
Innovatiivisena insinöörinä hän alkoi ke-

Autotallista tunnetuksi 
lavavalmistajaksi   

TEKSTI ja KUVAT: MARKKU ALANKO

Monet nykypäivänä tunnetut tuotteet ovat aikoinaan lähteneet liikkeelle 
autotallista. Niin myös Elg-yhtiöiden tunnetuin tuote, kun Insinööritoimisto  
Pertti Elg kehitti ensimmäiset maa-ainesten siirtoon tarkoitetut innovaatiot 
autotallissa -70 luvun alussa, prototyyppejä rakentaen. 

”Paras pyörä ikinä”, kehuu 
Jukka automaattivaihtei-
sen Honda GL1800 Gold 
Wingin satulassa.
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Elg-yhtiöiden rakentama tarkka jäljitelmä vuonna 1971 valmistetusta kasettiyhdistelmästä: 
Volvo NB88 sekä Forss Parator kasettiperävaunu.

hittää maansiirtoon vaadittavaa tekniik-
kaa 70-luvulla, kun Suomea rakennettiin 
voimakkaasti.

– Helsinkiin tuotiin valtavia määriä 
maa-aineksia pitkänkin matkan takaa ja 
Pertin kehittämä kasettilava mahdollis-
ti kuorma-autoilijoille tuoda kaksi kuor-
maa kerralla. Se antoi ison kilpailuedun, 
Jukka kertoo.

Jukka Elg otti vetovastuun 20.1.1997 
isältään, joka siirtyi hallituksen puheen-
johtajan tehtäviin. Jukalla on selkeä käsi-
tys, miten viestikapulan vaihto perheyri-
tyksessä pitää tehdä.

– Olennaista sukupolvenvaihdokses-
sa on, että vastuu otetaan, eli ei sitä vain 
anneta. Yhtä tärkeää on, että edellinen 
sukupolvi myös luovuttaa vastuun pois, 
eli ei jäädä jyräämään uuden sukupol-
ven päätöksiä ja toimintaa. Silloin vastuu 
myös opettaa. 

Vaikka Elg-yhtiöt tunnetaankin par-
haiten lavoistaan, se on myös merkittä-
vänä osakkaana Asfalttikallio Oy:ssä ja 
lisäksi sillä on myös teollisuus- ym. kiin-
teistöjä Nurmijärven ympäristössä ja vä-
hän pidemmälläkin.

– Jo 70-luvulla tuli oltua asfalttihom-
missa. Kai olen pikipannuun pudonnut 
pienenä ja asfaltti tosi paljon verissä. Li-
säksi isä aikoinaan opetti, että ei laiteta 
kaikkia munia samaan koriin. Aika on-
kin näyttänyt, että jos joku liiketoimin-
ta ei ”vedä”, niin toinen voi toimia hyvin 
juuri silloin, Jukka perustelee.

TYÖNTEKIJÄT HUIPPUTYYPPEJÄ
Työntekijöihin Elgillä ollaan todella tyy-
tyväisiä. Työn jälki on hyvää, joka johtaa 
liiketoimintaa ajatellen siihen, että laa-
dusta saa myös paremman hinnan. Työn-
tekijöiden tyytyväisyydestä työnantajaa 
kohtaan puolestaan kertoo se, että työn-

tekijät eivät juuri koskaan vaihdu vaan 
pysyvät yrityksessä. 

– Tuotannossa on kymmenkunta lä-
hiseutujen kaveria, jotka ovat aikaan-
saavia, oma-aloitteisia ja jotka tietävät ja 
tuntevat menetelmät. Huipputyyppejä.

Jukan mielestä Elgillä on myös erin-
omainen jälkimarkkinointi. Huoltoon 
pääsee aika varaamatta ja jonottamatta, 
kun vain ajaa pihaan.

TOIMITUSJOHTAJA LUO LUMET
Kuten monessa perheyrityksessä, Juk-
kakin on ollut ”pienestä natiaisesta as-
ti hallilla”. Nykyäänkin lumisina talviaa-
muina toimitusjohtajan voi tavata pyörä-
kuormaajan ratissa hallin pihalla.

– Pihan auraus on edelleen mun hom-
maa. Pidän huolen, että lumisina aamui-
na piha on siistinä ja porukka voi tulla 
töihin vaikka pikkukengissä, jos haluaa.

Jonkinlainen rentous ja innostus Ju-
kasta paistaa ja tuntuu heijastuvan hä-
nen ajatuksiinsa myös yrittäjyydestä.

– Yrittäjyys on mukavaa ja se pitää 
osata ottaa hiukan myös ”harrastukse-
na”, eli pitää olla positiivinen ote ja tykä-
tä siitä mitä tekee. Yrittäjyyden etuja on 
mm. se, että on tullut paljon tuttuja ym-
päri Suomen ja vapaa-aikaakin tulee vie-
tettyä liiketuttujen kanssa.

Tuttuja tapaa varmaan myös, kun 
useamman tuhannen kilometrin verran 
Jukka kiertää Suomea moottoripyörä-
harrastuksen parissa kesäaikaan.

– Kilometrejä tulee. Aina pitää kuiten-
kin olla mietittynä joku piste, jonne me-
nee, ettei pelkästään ajele ympäriinsä. 
Jotain reittiä sinne ja toista takaisin. Mel-
kein kaikki Etelä-Suomen ja vähän laa-
jemminkin kaikki pikkutietkin on tulleet 
tutuiksi, Jukka myhäilee lopuksi.
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Helmikuussa olimme mukana jär-
jestämässä Monikkoon Uuden-
maan Yrittäjien BOOST-myynti-

koulutustapahtumaa, johon saimme vie-
raaksenne kunnanjohtaja Outi Mäkelän 
ja elinkeinojohtaja Marko Järvenpään.

Helmi-maaliskuussa hallitus osallis-
tui Uudenmaan Yrittäjien luottamus-
miesseminaariin ja kehitti siellä työpa-
joissa monta uutta tapahtumakonseptia 
toteutettavaksi loppuvuoden aikana.

Sitten maahan saapui COVID19-epi-
demia ja sen tuomat kokoontumisrajoi-
tukset.

Toimintasuunnitelmassa olleet koulu-
tukset, yritysvierailut, kulttuuritapahtu-
mat, ulkomaan opintoretki, markkinat ja 
Kyläpäivä sekä isommat urheilutapahtu-
mat on jouduttu peruuttamaan kerta toi-
sensa jälkeen.

Keväällä järjestettiin Teams-ympäris-
tössä muutamia virtuaalisia tietoiskuja, 
joissa oli mukana mm. kunnan elinkei-
nojohtaja Marko Järvenpää ja Eduskun-
nan terveisiä toi Jari Flinck. Koko vuo-
den olemme aktiivisesti tiedottaneet eri 
kanavissa mm. erilaisista häiriörahoi-
tusmahdollisuuksista ja -tuista koronan 
vaikutuksia helpottamaan. Tarjosimme 
myös ilmaiseksi asianajajan palveluita 
jäsenillemme.

Kuukausittaisia Yrittäjälounaita on 
pystytty järjestämään lähes koko vuo-
den. Toteutimme yrittäjien somekam-
panjan.

Viikkoliikuntaryhmä on kokoontunut 
säännöllisesti torstaiaamuisin ja toivot-
taa lisää innokkaita liikkujia joukkoon-
sa. Uutena paikkana kokoontumisille on  
Fitness Club Nurmijärvi kirkonkylällä.

Kevään suuri ponnistus Nurmijärvi 
Open -messut muutettiin syyskuussa jär-
jestettyyn kaksipäiväiseen Shop Up Days 
-tapahtumaksi. Yrittäjän päivää juhlis-
timme Timanttijahdin ohessa ja vastaan-
otimme kunnalta Nurmijärveltä -tun-
nuksen paikallisten yritysten käyttöön.

Kevätkokous järjestettiin kesäkuun 
alussa Rajamäellä Pikku Paronissa puu-

tarhajuhlana. Kokouksessa nautittiin 
kauniista kesäillasta Sakari Junturan 
hyvän musiikin parissa ja käsiteltiin 
myös sääntömääräiset asiat. Mukana oli 
myös uusia jäseniä kokeneiden konkari-
jäsenten joukossa sekä kunnan hallituk-
sesta Virpi Räty ja Juha Peltonen.

Lehden mennessä painoon on vielä 
edessä perinteinen jouluvalojen asennus 
kirkonkylälle, syyskokous ja Vuoden 
Yrittäjä -juhlallisuudet sekä perinteinen 
Joulupuuro. Lisäksi marraskuun lopus-
ta joulukuun puoleen väliin on käynnis-
sä Joulu Nurmijärveltä -kampanjaa yh-
teistyössä kunnan ja muiden nurmijär-
veläisten yrittäjäyhdistysten kanssa.

Vuotta 2020 aloitettiin 
vauhdikkaasti ja innolla   

1 Y-lounas Pizzeria Caprissa joka kuukauden toinen tiistai.

2 Paikallisten yrittäjien somekampanja toteutettiin huhti-toukokuussa.
3 Kevätkokous Pikku Paronissa.

4 Jouluvalojen huoltoon osallistuu joka vuosi yrittäjiä.

5 Yrittäjän päivän aattoa vietettiin Timanttijahdin merkeissä.

TAPAHTUMAVUOSI 2020
KOOSTE | PIRJO KIVISTÖ
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Vuotta 2020 aloitettiin 
vauhdikkaasti ja innolla   TERÄSRAKENTEET, 

KUNNOSSAPITO,
SARJATUOTTEET JA 
SOPIMUSVALMISTUS

Karhutie 3, 01900 Nurmijärvi
www.uniquemetal.fi

Heikki Järvinen
heikki@uniquemetal.fi

050 32 11 099

0207 529 270

Myynti, vuokraus ja huolto
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Paikalliset pojat rakentavat uuden katon 
säältä suojaan 1 päivässä!

• Ainoa 100 % kotimainen toimitusketju
• Sertifioitu asennus, 5 vuoden asennustakuu

• Tuotteet suoraan omalta tehtaalta
•Ruostumaton ja raidaton Arvo-kouru

www.vesivek.fi
Kattoluuri 019 211 7390

www.tts.fi  

Meillä tehdään  
#ammattilaisia

www.yrittajat.fi



31

• Poltto- ja plasmaleikkauspalvelu
• Teräsmyynti

• Myös kulutusteräkset ja huulilevyt

Työkkyrintie 18, 05400 JOKELA
Puh. (09) 4257 9321
Fax (09) 4257 9323

www.uudenmaanterasleikkaus.fi

PUTKISTO- JA
VIEMÄRIKAMERAT, SEKÄ

TARVIKKEET

Matkuntie 1, 05200 Rajamäki 
kamtek@kamtek.fi     puh. 09 2906 7253SÄÄSTÖPANKILLA ON TUTKITUSTI 

SUOMEN TYYTYVÄISIMMÄT 
YRITYSASIAKKAAT

Meiltä saat kaikki 
tarvitsemasi palvelut 
talousvalmennuksesta 
rahoitukseen. 
Varaa meille aika 
maksuttomaan 
yrittäjän 
taloussparriin.

Yrityspankkiiri
Riku Rissanen
p. 040 595 6115

Meiltä saat kaikki 
tarvitsemasi palvelut 
talousvalmennuksesta 

Varaa meille aika 
maksuttomaan 

taloussparriin.

Yrityspankkiiri
Riku Rissanen
p. 040 595 6115

saastopankki.fi /kaikkiyrittajanpuolesta
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AGENTUURITOIMINTA
Kertis Finland Oy, 0500475975, 
Kirstaantie 2 as 23, 01900 NURMIJÄRVI, 
info@kertis.fi 
Stén & Co Oy Ab, 0207434615, 
Ilvesvuorenkatu 4, 01900 NURMIJÄRVI, 
jaakko.sten@sten.fi

AKKUALAN POSTIMYYNTI JA 
VERKKOKAUPPA
Akkukeidas Oy, 0400724704, Toreenintie 
10 G, 01900 NURMIJÄRVI,  
Info@akkunetti.fi

APTEEKIT
Rajamäen apteekki, 0405257308, 
Kiljavantie 5, 05200 RAJAMÄKI,  
risto.ansolahti@hotmail.com 
Seitsemän veljeksen apteekki, 
0405797880, Mahlamäentie 2, 01900 
NURMIJÄRVI, eeva.terasalmi@salnet.fi 
 
ASIANAJOTOIMISTOT
Asianajotoimisto Honkanen & Co Oy, 
0405482053, Karhumäentie 3, 01530, 
VANTAA, matti.honkanen@honkanenco.fi

ASUIN- JA MUIDEN RAKENNUSTEN 
RAKENTAMINEN
Akun Aputyöt T:mi, 0407098956, 
Kuusiahontie 14, 05200 RAJAMÄKI, 
akuh56@gmail.com 
ATK-Rakenne Oy, 0415044521, 
Leikonpolku 7, 05100 RÖYKKÄ, antti.
kuparinen@suomi24.fi 
Cantava Oy, 0440110954, Eerontie 1, 
01900 NURMIJÄRVI, jaakko@cantava.fi 
 

Domesta Oy, 0400661552, Ilveskuja 8, 
01900 NURMIJÄRVI, kyosti.lehtola@
domesta.fi 
Hairak Oy, 0400487027, Pirttimäentie 200 
05200 RAJAMÄKI, hairak@hairak.fi 
Juksu Oy, 0400574908, Talvitie 49, 01940, 
PALOJOKI, juksu61@luukku.com 
Jy-Pelti Oy, 0400285827, Kölinmäentie 2, 
05100 RÖYKKÄ, j.ylivaara@gmail.com 
KA Rakennuspalvelu Oy, 0405713658, 
Niemimäenpolku 63, 01900 NURMIJÄRVI, 
karakennuspalvelu@hotmail.com 
Kauko Kajolinna Ky, 0400459896, 
Siippoontie 363, 01940, PALOJOKI, kauko.
kajolinna@elisanet.fi 
Kirvesmiespalvelu Saukkonen Oy, 
0456392363, Puimalantie 4, 01900 
NURMIJÄRVI, aki.saukkonen@gmail.com 
Maanrakennus Kantoniemi Oy, 
0440898983, Tervakuja 8, 05200 
RAJAMÄKI, lkantoniemi@hotmail.com 
Nurmijärven Muurarit Oy, 0400847454, 
Tykkimäentie 40, 05200 RAJAMÄKI, 
j-puumalainen@hotmail.com 
Pelti-Center Oy, 0500501913, Jokisenkuja 
13, 05200 RAJAMÄKI, magnussimpanen@
netti.fi 
Prodemo Oy, 0443670188, Asuntokuja 
6 A, 05200 RAJAMÄKI, reino.mulari@
kolumbus.fi 
Rak Ode Tmi, 0504041238, Sompiontie 
13, 01900 NURMIJÄRVI, , Rakennusliike 
Tekson Oy, 0407369050, Nallekuja 1, 
01900 NURMIJÄRVI, janne.paulanto@
tekson.fi 
RakennusNurkka, 0400423536, 
Kumpukuja 3, 05200 RAJAMÄKI, 
normanbates.ref27@gmail.com 

Rakennuspalvelu M. Korsisaari, 
0503872616, Haapakorventie 85, 01900 
NURMIJÄRVI, matti.korsisaari@kolumbus.fi 
Rakennuspalvelu Vei-Rak Oy, 
0400453748, Mustankorventie 8, 01900 
NURMIJÄRVI, veikko.blom@kolumbus.fi 
Rakennuspalvelu VVE oy, 0400654249, 
Sisutie 2 A, 01900 NURMIJÄRVI, vesa.elg@
gmail.com 
Ramin Rakennus Oy, 0408374307, 
Aholantie 4, 01940, PALOJOKI, rami.
nihtila@kolumbus.fi 
RJJ-Rakennus Ky, 0400342317, Koutintie 
153 A, 01900 NURMIJÄRVI, juha.jokinen@
kolumbus.fi 
RRT-Remontti, 0407573438, Raitakuja 5, 
05200 RAJAMÄKI, raimo.toljamo@pp.nic.fi 
Setpal Oy, 0400593992, Ruohosuontie 25, 
05200 RAJAMÄKI, setpal.oy@kolumbus.fi 
Suomen Perustusurakointi Oy, 
0500968922, Vaaksintie 11, 05100 
RÖYKKÄ, suomenperustusurakointi@
gmail.com 
Toiminimi Jari Lappalainen, 0405331210, 
Pinnintie 12, 05200 RAJAMÄKI, 
rakennuspalvelu.lappalainen@luukku.com 
Toimiva HW Talo Oy, 0505543313, 
Kulomäentie 130, 01900 NURMIJÄRVI, 
petri.heinonen@toimivahwtalo.fi 
Uudenmaan Kiinteistömestarit Oy, 
0400240082, Kilpeläntie 54, 01900 
NURMIJÄRVI, jari.solin@ukmestarit.fi 
Viiden Tähden Rakentajat P. Inkinen 
Oy, 0405945557, Hirvipellontie 47, 
01900 NURMIJÄRVI, petri.inkinen@
viidentahdenrakentajat.fi 
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ATK-LAITTEISTO- JA 
OHJELMISTOKONSULTOINTI
Educat Oy/ Mmpro, 0405022600 , 
RAJAMÄKI, paula.hamalainen@educat.fi 
Ensense Oy, 0406798089, Lumpperinmäki 
3, 01900 NURMIJÄRVI, jari.kymalainen@
ensense.fi 
ITTuuli Tmi, 0405114809, Pajutie 2 as. 2, 
05200 RAJAMÄKI, ilkka.tuuli@ittuuli.fi 
Joccon Oy, 0500763771, Länsirinne 10, 
01940, PALOJOKI, jarmo.jokela@joccon.fi 
MN-Ohjelmisto Oy, 0504003005, 
Kuokkalantie 2, 01900 NURMIJÄRVI, 
sampo.pihl@koodiavain.fi 

BETONI-, KIPSI- JA 
SEMENTTITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
Nurmijärven Kivi Oy, 0400903372, 
Läyliäistenraitti 630, 12600 LÄYLIÄINEN, 

BETONITUOTTEIDEN VALMISTUS 
RAKENNUSTARKOITUKSIIN
Nurmijärven Mosaiikkituote Oy, 
0207121340, Ahmatie 7, 01900 
NURMIJÄRVI, nmt@betoniportaat.fi 

ELOKUVIEN, VIDEOIDEN 
JA TELEVISIO-OHJELMIEN 
TUOTANTO
Creative Element Oy, 0400612083, 
Suojalantie 5, 01900 NURMIJÄRVI, 
markku.alanko@creativeelement.fi 
Mediafarmi Oy, 0458797379, Safiirikuja 4 
B 58, 01700 VANTAA, info@mediafarmi.fi 
Teatteri Kino Juha, 0443000239, 
Pratikankuja 3, 01900 NURMIJÄRVI, 
taavi@taavivartia.fi 

ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUT
WD-Team Oy, 0451076236, , RÖYKKÄ, 
wdteamoy@gmail.com 

ELÄINTEN HOITO
Piia Kasper Rallitassu, 0505395911, 
Askarintie 84, 01900 NURMIJÄRVI, info@
rallitassu.fi 
TurkkiTaikuri, 0414363639, Sorvankaari 
4 C 14, 01900 NURMIJÄRVI, marita.
satukangas@saunalahti.fi 
Välimäen-Hunaja Juha Välimäki T:mi, 
0505430062, Mäkeläntie 39, 05200 
RAJAMÄKI, posti@valimaen-hunaja.fi 

ELÄINTEN KOULUTUS JA MUUT 
ELÄINPALVELUT
Koirahoitola Mummola, 0456311141, 
Mäkimaantie 121-123, 01810, LUHTAJOKI, 
minna.vanoevelen@pp.inet.fi 
Koirakoulu Visio, 0405933131, 
Penttiläntie 205, 05200 RAJAMÄKI, sari.
paavilainen@koirakouluvisio.com 

ESITTÄVIÄ TAITEITA PALVELEVA 
TOIMINTA
Mebis, 0503282250, Pratikankuja 4, 01900 
NURMIJÄRVI, meebu@meebu.fi 
Ollonqvistin Näyttämötekniikka Oy, 
092902210, Koutintie 76, 01900 
NURMIJÄRVI, info@ont.fi 
Onni Toppila Oy, 0445491991, 
Kaurapellontie 4 A 9, 01900 NURMIJÄRVI, 
onni.toppila@gmail.com 

FYSIOTERAPIA
Fysiopalvelu Jonna Toikko, 0505269950, 
Rauhalantie 175, 05100 RÖYKKÄ, jonna.
toikko@gmail.com 
Physiofix Oy, 0449789899, Keskusraitti 
4, 05200 RAJAMÄKI, katja.vuori@
fysioterapiavuori.fi 
Seppo Lahdenvuo Tmi, 0407633435, 
Ratakuja 7 A 4, 05200 RAJAMÄKI, seppo.
lahdenvuo@gmail.com 

HAUTAUSTOIMISTOJEN PALVELUT
Callankukka- ja hautauspalvelu 
Oy, 0452780852, Keskustie 3, 01900 
NURMIJÄRVI, info@callankukka.fi 

HEDELMIEN, MARJOJEN JA 
VIHANNESTEN VÄHITTÄISKAUPPA
Jalovihannes Mariana Ormas Ky, 
0400489339, Hongismäentie 3 as 1, 01860, 
PERTTULA, jalovihannes@gmail.com 

HENKILÖAUTOJEN JA KEVYIDEN 
MOOTTORIAJONEUVOJEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
Sainio-Cleaning Oy, 0400406107, 
Veikonkuja 8, 01900 NURMIJÄRVI, 
autoliikesulantie26@hotmail.com 

HENKILÖKOHTAISET PALVELUT
Al-Ice Service Oy, 0456716040, 
Urttilantie 9 O, 05200 RAJAMÄKI, 
backmanne@gmail.com 
Company Glaze Oy, 0449820862, 
Tuomistontie 7, 05100 RÖYKKÄ, 
sariputkonen@hotmail.com 

Lotta Soiniitty
050-400 9325

lotta@mamalotta.�

www.mamalotta.�

Kotipalvelu_93x102.pdf   1   15/10/2019   8.45
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Homekoirapalvelut Home Work, 
0500403135, Kalliotie 4 B 13, 01900 
NURMIJÄRVI, leena.paavola@elisanet.fi 
Roksin, 0400609075, Hakapellontie 50, 
01900 NURMIJÄRVI, bayjet@gmail.com 
Trainer´s Choice, 0407356090, 
Särkilahdentie 14, 05100 RÖYKKÄ, info@
tommiwiren.fi 

HEVOSTEN JA MUIDEN 
HEVOSELÄINTEN KASVATUS
Hevospalvelu Miisa Oy, 0405513117, 
Nukarintie 179, 05450, NUKARI, posti@
mintzu.net, Monialapalvelu Kari 
Savolainen, 0407338040, Leppäahontie 
53, 01900 NURMIJÄRVI, info@
leppaahonhevostila.com 
Satulinnan Talli, 0408472572, 
Petärinteentie 150, 01860, PERTTULA, 
satulinnantalli@gmail.com 

HOTELLIT
Korpilampi Oy Ab, 096138411, 
Korpilammentie 5, 02970, ESPOO,  
nina.peltola@korpilampi.fi 

HUOLTAMOTOIMINTA
Liikenneasema Myllykukko, 
Ilvesvuorenkatu 2, 01900 NURMIJÄRVI, 
leo.varelius@gmail.com 

HUONEKALUJEN JA KODIN 
KALUSTEIDEN KORJAUS
Annen Verhoiluverstas, 0407336405, 
Pajutie 9, 05200 RAJAMÄKI, 
annenverhoiluverstas@elisanet.fi 
Verhoomo ja Entisöinti Seija Heilimo, 
0407325384, Hevoshaantie 6, 01900 
NURMIJÄRVI, seija.heilimo@kolumbus.fi 
Verhoomo Kaiho, 0458648438, 
Pratikankuja 13, 01900 NURMIJÄRVI, 
hlietolahti@hotmail.com 

JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
JALKINE DIFFERT Ky, 0408211008, 
Keskustie 4, 01900 NURMIJÄRVI, jd@
jalkinediffert.fi 

JÄTTEEN KERUU
Esko Valtee Oy, 092504810, Rajamäentie 
230, 01900 NURMIJÄRVI, info@valtee.fi 

KAHVILAT
Monipalvelu Heidi Östring Oy (Kahvila 
Roosa), 0405894141, Hämeenlinnantie 
189, 05200 RAJAMÄKI, heidi.ostring@
elisanet.fi 
TAUKO.Nukari, 0505589814, Hämeentie 
139, 05450, NUKARI, tauko.nukari@gmail.
com 
Café Muru Oy, 0503706996, Keskusraitti 
4, 05200 RAJAMÄKI, tanja.luostarinen@
kolumbus.fi 

KAIVOS-, LOUHINTA- JA 
RAKENNUSKONEIDEN VALMISTUS
Teknik-Group Oy, 0400570740, 
Hyvämäenpolku 20, 01830, LEPSÄMÄ, 
info@teknikgroup.fi 

KATTORAKENTEIDEN ASENNUS 
JA KATTAMINEN
Etelän Rakentaja Oy, 0504316556, 
Hämeentie 215, 05450, NUKARI, mikko@
etelanrakentaja.fi 
Kattokeskus Uusimaa Oy, 0405341657, 
Metsämiehenkuja 3, 01900 NURMIJÄRVI, 
ensio.haapanen@kattokeskus.fi 

Palvelemme sinua tai yritystäsi asiantuntevasti, 
luotettavasti, ketterästi ja kustannustehokkaasti. 

Me kohtaamme sinut henkilökohtaisesti siellä, 
missä se sinulle parhaiten sopii.

                    Asianajaja                                  Asianajaja, varatuomari
Matti Honkanen                                          Antti Piispanen

  puh.040 548 2053                                       puh. 050 3740 323
matti.honkanen@honkanenco.�               antti.piispanen@honkanenco.�
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KAUNEUDENHOITOPALVELUT
Kauneushoitola Minea Beauty, 
0401887272, Keskusraitti 2, 05200 
RAJAMÄKI, mineabeauty@outlook.com 
Sariel Ky, 0500454920, Pratikankuja 2, 
01900 NURMIJÄRVI, sariel@kolumbus.fi 

KIINNITTIMIEN JA 
RUUVITUOTTEIDEN VALMISTUS
Kingi Oy, 0400664666, Ilveskaari 12, 
01900 NURMIJÄRVI, jari.lehtola@
contactum.fi 

KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖINTI
Isännöinti SmartPalvelut Ky, 
0405579509, Sopusalonkuja 1, 05450, 
NUKARI, ari.huittinen@smartpalvelut.fi 

KIINTEISTÖJEN SIIVOUS
Aeroclean Oy, 0400487575, Keskustie 
5, 01900 NURMIJÄRVI, aeroclean.oy@
elisanet.fi 
Aidot Palvelut Oy, 0504400660, 
Rauhalantie 141, 05100 RÖYKKÄ, sirpa.
torn@aidotpalvelut.fi 
Aihe Siivouspalvelut Oy, 0405304467, 
Taidemaalarinkatu 7 A 5, 00430, 
HELSINKI, aija.jokipolvi@gmail.com 
 

Kaveka, 0445889890, Petäjäseläntie 9, 
05450, NUKARI, kaveka.posti@gmail.com 
LRC-Palvelu Tmi, 0405692604, 
Suorannankuja 30, 01860, PERTTULA, 
lrcpalveluriitta@gmail.com 
Pirren moppi & liina, 0415061302, 
Pekontie 7I, 01900 NURMIJÄRVI, 
pirre61@gmail.com 
Puhtosin Oy, 0407418194, Peräläntie 31, 
05450, NUKARI, jari.siniaalto@puhtosin.fi 
Siivous varma, 0407576618, Kuokkalantie 
2, 01900 NURMIJÄRVI, siivousvarma@
gmail.com 
SiivouspalveluKirsti, 0405179620, 
Elopolku 3 C 3, 01840, KLAUKKALA, 
kirsti.tutt@gmail.com 
Uudenmaan SSK-Palvelut Oy, 
0407351944, Rauhaniementie 185, 05450, 
NUKARI, suvi.hietala@ssk-palvelut.fi 
 
KIINTEISTÖNHOITO
Nurmijärven Rakennushuolto Oy, 
092212211, Pratikankuja 3, 01900 
NURMIJÄRVI, nrh@nrh.fi 
Vesa Koppi Tmi, 0407323088, 
Pähkinäpolku 2, 01940, PALOJOKI, vesa.
koppi@helsinginkiinteistopalvelu.fi 
 

KIINTEISTÖNVÄLITYS
Kiinteistönvälitys Klaus Sivén Oy, 
0405500160, Kellokuja 5, 05200 
RAJAMÄKI, klaus.siven@kolumbus.fi 
 
KIOSKIT
1462 Anne Kokkaret Oy, 0504481292, 
Punamullantie 6, 01900 NURMIJÄRVI, 
anne.kokkaret@hotmail.com 
Luuton Oy, 0407378007, Sahamäentie 51 
B, 01860, PERTTULA, vesa.luuton@gmail.
com 
 
KIRJANPITO- JA 
TILINPÄÄTÖSPALVELU
E.Wasenius, 0505477002, Kurrintie 3 A, 
05100 RÖYKKÄ, e.wasenius@gmail.com 
Economer Oy, 0503394477, Salontie 2 
A 2, 05200 RAJAMÄKI, pasi.tilander@
economer.fi 
Kirjanpitolaskenta TJ Oy, 0405157713, 
Turkhaudantie 5, 00700 HELSINKI, tuula.
jansson@pp.inet.fi 
NB-tilipalvelut Oy, 0408278095, 
Gunnarintie 1 b, 01800 KLAUKKALA, 
nina.bifeldt@nb-tilipalvelut.fi 
Petel Oy, 0408247234, Hynnänkorventie 
127, 01900 NURMIJÄRVI, 
elina.k.seppanen@gmail.com 

Linja-autojen  
huolto- ja korjauspalvelut
• Linja-autojen huollot

• Korjaukset testilaitteiden avustuksella;  
alustat, moottorit, sähköjärjestelmät

• Ilmastointi- ja lämmitys- 
järjestelmien huollot ja korjaukset

• Lisävarusteasennukset; 
linjakilvet, tallentava 
kameravalvonta, automaattinen 
palonsammutus- 
järjestelmä

Ota yhteyttä:
Tarmo Tiikkainen

tarmo.tiikkainen@transmation.fi
+358 (0) 50 387 2602

Kaverille
kans

Ps. 
asiakkaistamme 
on valmis 
suosittelemaan 
meitä 
kaverilleen.

Varaa aika 
maksuttomaan 
neuvontaan, 
keuke@keuke.fi, 
puhelin 050 341 3210. 
Ja kerro myös sille 
kaverille.

Me autamme vuodessa 2000 yritystä 
syntymään, kasvamaan ja kehittymään. 
Saammeko olla myös sinun 
sparrauskaverisi?

99%
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Tiian Tili Tmi, 0407603292, Laukkutie 2, 
01900 NURMIJÄRVI, tiiantili@kolumbus.fi 
Tilipalvelu Kunnontulos, 0443310611, 
Koivumäenpuisto 15, 05200 RAJAMÄKI, 
jaana.karonen@pp.inet.fi 
Tilipalvelu Minna Mantila, 0405694366, 
Vuonontie 5, 05200 RAJAMÄKI, minna.
mantila@talousverkko.fi 
Tilistep Ky Mari Simanainen, 
0929062780, Vanha Rajamäentie 2, 05200 
RAJAMÄKI, mari.simanainen@gmail.com 
Tilitoimisto Ariluoma Oy, 0400493334, 
Keskustie 4, 01900 NURMIJÄRVI, 
tuula.ariluoma@ariluoma.fi 
Tilitoimisto Pöysti Terttu Oy, 092766620, 
Urttilantie 1, 05200 RAJAMÄKI, toimisto@
poystico.fi 
Yrityspalvelu Loihe Oy, 0400403012, 
Vankkurikuja 13, 01200 VANTAA, 
jormajtt@gmail.com 
 
KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
AGENTUURITOIMINTA
Pasi Nousiainen T:mi, 0458810500 
Kuusirinne 4, 01900 NURMIJÄRVI, tmi.
pasi.nousiainen@gmail.com 

KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
TUKKUKAUPPA
Etelä-Suomen Trukkipalvelu Oy, 
0401783431;0401783464, Ilvesvuorenkatu 
25, 01900 NURMIJÄRVI, marko.hirvela@
trukkipalvelu.com 
 
KONEIDEN KORJAUS JA HUOLTO
Roc-Service Oy, 0405539131, Ilveskaari 8, 
01900 NURMIJÄRVI, marko.nummijoki@
roc-service.fi 
 
KORISTEKASVIEN VILJELY
Mahkosen Puutarha T:mi, 0500453672, 
Leikonkuja 31 A, 05100 RÖYKKÄ, pema@
mahkosenpuutarha.fi 
 
KOTIPALVELUT
Kotipalvelu Mama-Lotta, 0504009325, 
Porarintie 14, 01900 NURMIJÄRVI, lotta@
mamalotta.fi 
 
KOTITALOUSTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
Living 24/7, 0405621030, Rajalantie 77, 
01900 NURMIJÄRVI, info@living247.fi 
 

KOULUTUS JA KONSULTOINTI
Karisma Konseptit Oy, 0405604546, 
Järvitie 7, 01900 NURMIJÄRVI, pirjo.
kivisto@karismakonseptit.fi 
ViltOn Learning, 0505355006, Ahjolantie 
2B, 01900 NURMIJÄRVI, heidi.wahl@
viltonlearning.com 
 
KOULUTUSTA ANTAVAT YKSIKÖT
Keuda 1 Nurmijärvi ja Mäntsälä, outi.
tuomivaara@keuda.fi 

KUKKIEN JA TAIMIEN 
TUKKUKAUPPA
Ollos Oy, 0400206290, Perälänkuja 24, 
05450, NUKARI, tarja.lindstrom@ollos.fi 
 
KUKKIEN VÄHITTÄISKAUPPA
Alasjärven Kukka Oy, 0503141400 
Keskusraitti 4, 05200 RAJAMÄKI, 
anu.alasjarvi@hotmail.com 
Kukkakamari Elsi Oy, 0407573826, 
Aleksiskiventie 11, 01900 NURMIJÄRVI, 
elsi@kukkakamarielsi.fi 
 
KULJETUSVÄLITYS
Ascenso Oy, 0405833793, Rinnekuja 5 
A, 01900 NURMIJÄRVI, rami.vahaviita@
boldmoves.fi 

Joko olet ladannut  
Korsisaari-sovelluksen?
Sovelluksessa myynnissä kerta-, sarja-, ja kausiliput. 
Samasta paikasta voit myös lukea joukkoliikenteen 
ajankohtaiset tiedotteet. Uusimpana tuotteena 
sovelluksessa on myynnissä perhelippu.

Perhelipulla kulkee  
1 aikuinen ja 1 lapsi  
(alle 12-vuotias), 
vaikka Helsinkiin asti. 10.-

Perhelippu
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Marko Nikkanen Tmi, 0407794417, 
Lähdetie 15 B 2, 05200 RAJAMÄKI, 
marko.nikkanen@asappi.com 
NFVälitys Tmi, 0405110416, Aleksis 
kiventie 15 B 13, 01900 NURMIJÄRVI, 
nicole.flecks@wippies.fi 
 
KULTASEPÄNTEOSTEN JA 
KELLOJEN VÄHITTÄISKAUPPA
Kelloliike ja Valokuvaamo Karppinen, 
092504173, Aleksis Kiven tie 6, 01900 
NURMIJÄRVI, tapio.karppinen@elisanet.fi 
 
KYLPYLAITOKSET, SAUNAT, 
SOLARIUMIT YMS. PALVELUT
Elina Airaksinen Tmi, 0405220556, 
Asemapolku 1, 05100 RÖYKKÄ, 
airaksinen.elina@gmail.com 
J.A-Hieronta T:mi, 0503446888, 
Kiljavantie 3, 05200 RAJAMÄKI,  
Mun pullistus, 0456491505, 
Koivumäenpolku 14, 05200 RAJAMÄKI, 
veikko.p.ollila@gmail.com 
Uusi Askel Tmi, 0405357966, Tapiontie 
4, 05200 RAJAMÄKI, hernesniemi.mari@
gmail.com 
 

KÄSITYÖT, KÄSITYÖKURSSIT
Helmikerä, 0503638425, Hevosenkenkä 
25, 01900 NURMIJÄRVI, helmikera@
outlook.com 
 
LABORATORIO- JA 
SAIRAANHOITOVÄLINEIDEN 
TUKKUKAUPPA
Medipet Oy, 0987890990, Vanhakuja 12 
A 1, 05200 RAJAMÄKI, petri.pietilainen@
medipet.fi 
 
LAITTEIDEN KORJAUS JA HUOLTO
Frostbite Kylmähuolto Oy, 0445577718, 
Järvihaantie 10 B, 01800 KLAUKKALA, 
frostbitekylma@gmail.com 
 
LAITTEISTO- JA TIETOTEKNINEN 
PALVELUTOIMINTA
BT-Way Oy, 0451456890, Kiljavantie 255, 
05200 RAJAMÄKI, rko300@gmail.com 
 
LAJITELTUJEN MATERIAALIEN 
KIERRÄTYS
Kierrätyspalvelu Äiti Hoitaa Oy, 
0400726886, Leppäsyrjäntie 20, 05200 
RAJAMÄKI, tanja@aitihoitaa.fi 
 

LAKIASIAINTOIMISTOT
Lakiasiaintoimisto Mahlamäki Oy, 
0451507230, Lähdemäentie 55, 05450, 
NUKARI, minna@mahlamaki.fi 
 
LANKOJEN JA KÄSITYÖ-
TARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
Jatan aitta, 0405416544, Maisinkuja 41, 
01940, PALOJOKI, marjo.maisi@jatanaitta.fi 
 
LASTEN JA NUORTEN LAITOKSET 
JA AMMATILLINEN PERHEHOITO
Perhekoti Villikko Ky, 0400977399, 
Puistokuja 14, 05200 RAJAMÄKI, 
perhekoti.villikko@kolumbus.fi 
Suvirinteen perhekoti, 0405277294, 
Suontaantie 111, 01900 NURMIJÄRVI, 
posti@suvirinne.fi 
 
LASTEN PÄIVÄKODIT
LG Playschool Oy, 0456500864, 
Petärinteentie 95, 01860, PERTTULA,  
asko.kautonen@kolumbus.fi 
 
LATTIANPÄÄLLYSTYS JA SEINIEN 
VERHOILU
A1 Lattiat Oy, 0503457717, Krannilantie 
4 D, 01900 NURMIJÄRVI, a1asennus@
gmail.com 
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#keuda #paikallinen 
#uniikki #omapolku 
 #työelämäävarten

Haluatko yrittäjänä päivittää omaa osaamistasi?  
Tarvitsevatko työntekijäsi koulutusta? Keudan laajasta 
tarjonnasta voit päivittää osaamistasi myös pienempi-
nä kokonaisuuksina. Tutustu esimerkiksi

 → Yrittäjän ammattitutkinto, joka on suunnattu yrittä-
jyyden alkutaipaleella olevalle että yritystoiminnan 
aloittamista suunnittelevalle.

 → Yksinyrittäjäakatemia on Uudenmaan Yrittäjien ja 
Keudan yhteistyössä toteuttama, jossa pääset yrittä-
jänä kehittämään liiketoimintaasi verkostoituen. 

Tutustu tarkemmin   
>> www.keuda.fi/koulutustarjonta 
>> yrityksille.keuda.fi

Keudasta ratkaisuja yritysten koulu-
tustarpeisiin, myös räätälöitynä!

”Yrittäjien tapaamisissa  
voit luoda kontakteja ja  

edistää liiketoimintaasi”
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LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI
Blonx Oy, 0407229229, Notkokuja 4 A, 
05100 RÖYKKÄ, markku.lonnberg@gmail.
com 
E. Korsisaari-yhtymä Ky, 0503872611, PL 
49, 01901, NURMIJÄRVI, antti.korsisaari@
korsisaari.fi 
JAMA Palvelu Oy, 0449730665, 
Vaaksintie 111, 05100 RÖYKKÄ, jari.
flinck@eduskunta.fi 
Logidea Oy, 0503676385, Suonojantie 37, 
01860, PERTTULA, logidea@kolumbus.fi 
Mustila Travel Consulting, 0505556182, 
Viljelystie 11, 01840, KLAUKKALA, jukka.
mustila@travelconsulting.fi 
Pantherline Oy, 0404518045, 
Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI, 
sami.timmer@pantherline.fi 
Sennix Oy, 0504068682, Koutintie 8, 
01900 NURMIJÄRVI, marjut.kotonen@
sennix.fi 
Valoa Analytics Oy, 0445270485, 
Syvänojantie 228, 05450, NUKARI, niklas.
viileinen@valoa.io, Vitalgo, 0504119663, 
Koivumäentie 207, 05200 RAJAMÄKI, 
paivi@vitalgo.fi 
Yritystohtori Oy, 0456090570, Keskustie 
4, 01900 NURMIJÄRVI, timo.packalen@
yritystohtori.fi 
Zermatt Oy, 0403528899, Veräjänkierto 
35, 01900 NURMIJÄRVI, johanna.
konttila@zermatt.fi 
 
LUONTAISTUOTTEIDEN 
TUKKUKAUPPA
Toivekaista Oy, 0500603997, 
Ilvesvuorenkatu 25, 01900 NURMIJÄRVI, 
mika.rantanen@terveyskaista.fi 

LÄMPÖ-, VESIJOHTO- JA 
ILMASTOINTIASENNUS
Ilmanvaihto ValveX Oy, 0405537232, 
Toreenintie 1, 01900 NURMIJÄRVI, jouni.
valve@valvex.fi 
Joonas Saukkonen T:mi, 0405309234, 
Kaurisniementie 25, 01940, PALOJOKI, 
joonassaukkonenlvi@gmail.com 
Lvi Jani  Oy, 0445170972, Isokalliontie 70, 
05200 RAJAMÄKI, jani.lvijani@gmail.com 
LVI-Kultasormi Lampa, 0503780201, 
Koivumäenpolku 53, 05200 RAJAMÄKI, 
pirjo.lampa@gmail.com 
LVI-Lehtimäki Oy, 0405018565, 
Lukkokatu 14, 05840, HYVINKÄÄ, pertti.
lehtimaki@pltmi.fi 
LVI-Väisänen Oy, 0400482673, 
Siippoontie 500 01900 NURMIJÄRVI, olli.
vaisanen@lvi-vaisanen.com 
 
MAA- JA METSÄTALOUSKONEIDEN 
JA -TARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA 
ML. TRAKTORIT
Agroteam Oy, 0500319489, Väinöläntie 
26, 01900 NURMIJÄRVI, agroteam.oy@
elisanet.fi 
JS-Perttula Oy/ Lantmannen agro 
Nurmijärvi, 0408361347, Ojakkalantie 
2, 01900 NURMIJÄRVI, satu.perttula@k-
maatalous.fi 
NH-Koneet Oy, 0407647936, 
Kuusimäentie 13, 01900 NURMIJÄRVI, nh-
koneet@nh-koneet.com 

MAA- JA METSÄTALOUSKONEIDEN 
KORJAUS JA HUOLTO
Konehuolto Pertti Pitkänen Ky, 
0400455172, Rajamäentie 592, 05200 
RAJAMÄKI, pertti.pitkanen@konehuolto.
inet.fi 
Konehuolto T. Timonen Oy, 0500451798, 
Kirkkotie 496, 01820, KLAUKKALA, tauno.
timonen@kolumbus.fi 

MAALAUS
Maalaus ja rakennuspalvelu J.Eklund, 
0452152858, Sorvankaari 10 C 25, 01900 
NURMIJÄRVI, mjrpj.e@gmail.com 
Maalaus Niva, 0405049965, Metsolankuja 
5, 05100 RÖYKKÄ, kimmoniva@hotmail.
com 
 
MAALIEN VÄHITTÄISKAUPPA
Nurmitapetti Oy, 0405398838, Pekontie 
1, 01900 NURMIJÄRVI, timo.vallinkoski@
varisilma.fi 
 
MAALIIKENNETTÄ PALVELEVA 
TOIMINTA
Monipalvelu Virta, 0400330193, 
Suojalantie 7, 01900 NURMIJÄRVI,  
marko.virta@monipalveluvirta.fi 
 
MAALIIKENTEEN 
HENKILÖLIIKENNE
Bussiring Oy, 0408491809, Aropellonkuja 
5 E, 01900 NURMIJÄRVI, yrjo.iskala@
bussiring.fi 
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MAINOSPALVELU
Audio Riders Oy, 0400457909, 
Envallinkuja 4, 01900 NURMIJÄRVI, arvo.
laitinen@audioriders.fi 
Spiraali Oy, 0505539380, Kirkkotie 
482, 01820, KLAUKKALA, risto.nurmi@
spiraali.fi 
Studio Gaston Oy Ab, 0505751634, 
Valta-akseli 9, 05200 RAJAMÄKI, mikael@
gaston.fi 
 
MAINOSTOIMISTOT
Hanemedia, 0505270881, Kassatasku 4, 
05100 RÖYKKÄ, hannu.karjalainen@
hanemedia.com 
Living Types Oy, 0400527917, Pekonkuja 
12, 01900 NURMIJÄRVI, ari.pesonen@
ltoy.pp.fi 
Mainos ja markkinointipalvelu Waltzer 
Oy, 0400405001, Ilvesvuorenkatu 
37 H, 01900 NURMIJÄRVI, Info@
gronbackapanimo.fi 
Somemediagroup Oy, 0458508878, 
Takamaantie 27 as 1, 05100 RÖYKKÄ, 
somemediagroup@gmail.com 
 
MAISEMANHOITOPALVELUT
Helsingin Viherhuolto Oy, 0451326676, 
Leppätie 1, 05200 RAJAMÄKI, ari.tikkala@
viherhuolto.fi 
SM Nivala Oy, 0405471265, Periäistentie 
5, 05200 RAJAMÄKI, myynti@sm-nivala.
com 
Volleri Oy, 0400450917, 
Rannikkomäentie 16, 01900 NURMIJÄRVI, 
volleri@kolumbus.fi

MARKKINOINTIVIESTINTÄ- 
PALVELUT
Marketing & Communication Group 
Marco Oy, 0405604546, Järvitie 7, 01900 
NURMIJÄRVI, pirjo.kivisto@marcogroup.fi 

MAUSTE-, AROMI-, ROHDOS- JA 
LÄÄKEKASVIEN VILJELY
Nurmitarhat Oy, 0405807195, Reunatie 
15, 01830, LEPSÄMÄ, erno.laukkarinen@
tativihrea.fi 
 
METALLI- JA 
MINERAALITUOTTEIDEN 
TUKKUKAUPPA
Cronimo Oy Ab, 0405038531, Karhutie 
6, 01900 NURMIJÄRVI, petri.lindstedt@
cronimo.fi 
JanLa Oy, 0407160532, Ilveskaari 19 B, 
01900 NURMIJÄRVI, janne.lahtela@janla.fi 
Kerasil Oy, 0400459514, Ilvestie 6, 01900 
NURMIJÄRVI, myynti@kerasil.fi 
Kuisman Sora Oy, 0400545863, 
Hovilantie 46, 05450, NUKARI, kuisman_
sora@luukku.com 
 
METALLIPAKKAUSTEN JA 
-ASTIOIDEN VALMISTUS
Onni Forsell Oy, 092766980, Jussilantie 
5, 05200 RAJAMÄKI, britta.vuorio@
onniforsell.fi 
 
METALLIRAKENTEIDEN JA NIIDEN 
OSIEN VALMISTUS
Lavarakenne Oy Paavo Teräväinen, 
0505202221, Isontammentie 10, 01730, 
VANTAA, paavo.teravainen@kolumbus.fi 
 
 

Matti Juhani Hautala Tmi, 0440100175, 
Pekontie 8, 01900 NURMIJÄRVI, 
t.m.hautala@gmail.com 
TJ-Ferrum Oy, 0505666825, Vanha 
Myllytie 6, 01840, KLAUKKALA, info@
tj-ferrum.fi 
 
MOOTTORIAJONEUVOJEN 
HUOLTO JA KORJAUS (PL. 
RENKAAT)
Ajoneuvopiste Oy, 0405536982, 
Alaniityntie 8, 01900 NURMIJÄRVI, ari.
lohenoja@ajoneuvopiste.fi 
Auto Tane Ky, 0407309107, 
Rauhaniementie 41, 05450, NUKARI, 
autotane@hotmail.com 
Autohuolto J.Sauvola Oy, 0407067431, 
Jokisentie 175, 05200 RAJAMÄKI, tmi67@
luukku.com 
Autohuolto Pispala T Oy, 0503844459, 
Pekontie 1, 01900 NURMIJÄRVI, tommi.
pispala@autohuoltotpispala.fi 
Cössin Autopeltikorjaamo Oy, 
0400801803, Kuusimäentie 5, 01900 
NURMIJÄRVI, cossin.autopeltikorjaamo@
kolumbus.fi 
Hinaus & Kuljetus R. Oksman Oy, 
0504302226, Kotolahdenkuja 3, 05100 
RÖYKKÄ, toimisto@hinausoksman.fi 
Karukoski Pasi Tmi, 0405704450, 
Ilveskaari 9, 01900 NURMIJÄRVI, 
toimisto@karukoski.fi 
Kulko Service Oy, 0503742475, Ilveskaari 
9, 01900 NURMIJÄRVI, toimisto@
kulkoservice.fi 
NomadFinland, 0503016336, 
Asentajantie 8, 01800 NURMIJÄRVI, 
gcustomlab@gmail.com 

Puh. 045 3407536
Kössintie 239, 01830 Nurmijärvi

• Peräkärryjen huolto
• Lisävalot
• Huolto / varaosat

Suomen mukavinta isännöintiä saa 
nyt myös Nurmijärveltä!
Taloasema on kaikenkokoisten taloyhtiöiden osaava 
kumppani - nyt ja tulevaisuudessa. Ota yhteyttä, mitoi-
tetaan taloyhtiöllenne sopiva palvelu!
Taloasema Nurmijärvi, Anne Backman 
anne.backman@taloasema.fi 
p.  045 671 6040, taloasema.fi

                                                                    

                                                     

                                                                               

                                                                                   

                                                                                       

                                                                                         

                                                                            

    

  

                                                                

                       

PALVELUHAKEMISTO – NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSET



40

Suomen Autocaravanpalvelut Oy, 
0453407536, Koivumäenpuisto 9, 05200 
RAJAMÄKI, autocaravanpalvelut@gmail.
com 
Vantaan Laatuauto Oy, 0405880429, 
Nietostie 4 A, 01390, VANTAA, jani.
vitikainen@gmail.com 
WL-Done Oy, 0405940669, Halli nro 4, 
01260, VANTAA, wl-done@wl-done.fi 

MOOTTORIAJONEUVOJEN KORIEN 
VALMISTUS; PERÄVAUNUJEN JA 
PUOLIPERÄVAUNUJEN VALMISTUS
Elg-Yhtiöt Oy, 0207413540, Sisutie 7, 
01900 NURMIJÄRVI, jukka.elg@elg.fi 
JR-Osa Oy, 0400662783, Peräläntie 32, 
05450, NUKARI, info@jr-osa.fi 

MOOTTORIAJONEUVOJEN 
OSIEN JA VARUSTEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA (PL. RENKAAT)
Nurmijärven Autovaraosa Oy, 
0400355400 Pekontie 1, 01900 
NURMIJÄRVI, sami.halme@
nurmijarvenautovaraosa.fi 
Uudenmaan Varaosamarkkinointi 
Oy, 0504664528, Keskusraitti 
2, 05200 RAJAMÄKI, myynti@
varaosamarkkinointi.fi 
Vestfold Chiptuning Finland, 
0404555663, Toreenintie 55, 01900 
NURMIJÄRVI, info@vestfoldchiptuning.fi 

MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
Muovihaka Oy, 0505430041;0505430042, 
Kuusimäentie 12, 01900 NURMIJÄRVI, 
pasi.nurmentaus@muovihaka.com 
Rinotop Oy, 0504650633, Vaaksintie 2, 
05100 RÖYKKÄ, janne.immonen@rinotop.fi 
S. Punkki Oy/Sunrise Cosmetics, 
0505390862, Vanha Rajamäentie 173, 
05200 RAJAMÄKI, juha.punkki@
sunrisecosmetics.fi 

NAISTEN VAATTEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
Moda Bronco/Matti Hannila Oy, 
0505226783, Piispansilta 21, Iso Omena, 
00930, HELSINKI, mia.hannila@bronco.fi 

NOSTO- JA SIIRTOLAITTEIDEN 
VALMISTUS
Comarcon Oy, 0400459393, 
Ilvesvuorenkatu 2, 01900 NURMIJÄRVI, 
marko.trygg@comarcon.fi 

OHJELMATOIMISTOT JA 
MANAGERIPALVELUT
Noise House Oy, 0405664886, Ilveskaari 
11 K, 01900 NURMIJÄRVI, noisehouse@
noisehouse.fi 
Vauhtifarmi Oy, 0405122005, Suonojantie 
200 01860, PERTTULA, info@vauhtifarmi.fi 
 
 
 
 
 

OHJELMISTOJEN SUUNNITTELU JA  
VALMISTUS
Mertec Oy, 0400421219, Heikkiläntie 6 
A, 01900 NURMIJÄRVI, kari.mertsalmi@
kehatieto.fi 
Sentina Oy, 0503719410, Patruunantie 21, 
05200 RAJAMÄKI, eija.lamsa@sentina.fi 
Tuleke Oy, 0405329432, Heinäkuja 7, 
05200 RAJAMÄKI, tuleke@tuleke.fi 

OPTISEN ALAN VÄHITTÄISKAUPPA
Biko-Optiikka Oy, 0405105585, 
Pratikankuja 2, 01900 NURMIJÄRVI, 
info@biko.fi 

PAINAMINEN
Kuva-Kirja Oy, 0400705409, Piiranrinne 
3 B 1, 01800 KLAUKKALA, karri.pispala@
kuva-kirja.fi 
NurmiPrint Oy, 0405454840, 
Ilvesvuorenkatu 5 A, 01900 NURMIJÄRVI, 
nurmiprint@nurmiprint.fi 

PANKKITOIMINTA
Lammin Säästöpankki Klaukkala, 
0503063927, Kuokkalantie 2, 01900 
NURMIJÄRVI, marja.pajamies@
saastopankki.fi 
Nordea Bank Oyj, Nurmijärvi, 
0503429679, Hämeenkatu 18, 05800 
HYVINKÄÄ, pekka.pohjolainen@nordea.fi 
Uudenmaan Osuuspankki, 0405961205, 
Keskustie 6, 01900 NURMIJÄRVI, paula.
tuokko@op.fi 

PAPERI- JA 
TOIMISTOTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
Pakres Tmi, 0407722602, Rauhalantie 
160, 05100 RÖYKKÄ, raakel.hyytiainen@
pakres.fi 

PARTURIT JA KAMPAAMOT
Parturi-kampaamo Salon Rina, 
0505201815, Keskustie 3, 01900 
NURMIJÄRVI, kaarina.helle-rinne@
elisanet.fi 
Parturikampaamo Samika Ky, 
092504239, Pratikankuja 2, 01900 
NURMIJÄRVI, vallinkoski.kitta@gmail.
com 
Sakun Hiushuone, 0405336231, Raalantie 
479, 01900 NURMIJÄRVI, sakku.nylund@
gmail.com 

 PESULAPALVELUT YRITYKSILLE
Sanimatto-Huolto Oy, 0451202040, 
Kuusimäentie 16, 01900 NURMIJÄRVI, 
jaakko.innila@sanimatto-huolto.fi 

PITOPALVELU
Ateriax Catering Oy, 0405120717, 
Haukilammentie 35, 05250, KILJAVA, 
myyntipalvelu@ateriax.fi 
Johanna Maria Ekholm Tmi, 0400844041, 
Pratikankuja 4, 01900 NURMIJÄRVI, 
johanna@juhlapalvelut.fi 
 

PUUNKORJUU
JR-Hake ja Kuljetus Oy, 0405010449, 
Sisutie 5, 01900 NURMIJÄRVI, jani@
puunmurskaus.fi 
Metsäalan Ammattipalvelut Jussi 
Ryhänen, 0505650858, Menninkäisentie 
3, 05200 RAJAMÄKI, jussi.ryhanen@
ryhanen.pp.fi 

PUUPAKKAUSTEN VALMISTUS
Soravuori Oy, 0400610115, Yli-Juholantie 
37, 01860, PERTTULA, henry.vuorinen@
soravuori.fi 

PYSÄKOINTI
BestPark Oy, 0405685900 Avainkierto 
15, 05840, HYVINKÄÄ, lasse.sorvari@
bestpark.fi 

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA / 
SUPERMARKETIT
K-Supermarket Nurmijärvi, 0505680280, 
Mahlamäentie 2, 01900 NURMIJÄRVI, 
minna.astikainen@k-supermarket.fi 

PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
ERIKOISVÄHITTÄISKAUPPA
Terveyskauppa Salvitar Oy, 0405276153, 
Tallinnanaukio 3, 00930, HELSINKI, 
helsinki.itis@aitokauppa.fi 

RAKENNETEKNINEN PALVELU
S.Eklund-Consulting Oy Ab, 
0505570363, Vantaankoskentie 14, 01670, 
VANTAA, sam.eklund@eklund-consulting.fi 

RAKENNUS- JA 
TEOLLISUUSSIIVOUS
Nuohouspalvelu Arto Niemi, 
0400481102, Nummenpääntie 450, 01860, 
PERTTULA, aniemi@nettilinja.fi 

RAKENNUSASENNUS
Rakennusliike Lambardos Oy, 
0452388663, Pekontie 11 B 7, 01900 
NURMIJÄRVI, juha.aarnilampi@
lambardos.fi 

RAKENNUSKONEIDEN JA 
-LAITTEIDEN VUOKRAUS JA 
LEASING
Mali-Pa Oy, 0400214244, Sahamäenpolku 
3, 01860, PERTTULA, mauri.lindfors@
icloud.com 
Rakennus-Pakkala Oy, 0403434110, 
Otsotie 21, 01900 NURMIJÄRVI, toimisto@
rakennus-pakkala.fi 

RAKENNUSPAIKAN 
VALMISTELUTYÖT
Heinojan Geotekniikka, 0405856069, 
Heinojantie 64, 01900 NURMIJÄRVI, timo.
akerlund@gmail.com 
 J & J Puhallus Oy, 0500429422, 
Teponrinne 8, 01830, LEPSÄMÄ, , Jarno 
Heliste Tmi, 0505709306, Rauhalantie 
40, 05100 RÖYKKÄ, jarno.heliste@
windowslive.com
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Maansiirto Linden Oy, 0400877854, 
Lavatie 2, 05620, HYVINKÄÄ, tuomo.
linden@maansiirto.inet.fi 
Martelius & Tytöt Oy, 0400505789, 
Vanha Rajamäentie 149, 05200 
RAJAMÄKI, seija.martelius@tytot.inet.fi 
PMK-Kaivuu Oy, 0400489159, 
Kirstaantie 14, 01900 NURMIJÄRVI, petri.
kotilainen@kaivuu.fi 
Rehikon Oy, 0500459521, Kantolantie 42, 
05450, NUKARI, rehikon@rehikon.fi 
Röykän Kiinteistöhuolto Oy, 
0504664644, Rauhalantie 115, 05100 
RÖYKKÄ, jari@mahkonen.com 
Tsaari Oy, 0400913302, Kutomotie 18, 
00380, HELSINKI, risto.saari@tsaari.fi 
Uudenmaan Imupalvelu Oy, 
0400552260, Ilveskuja 1, 01900 
NURMIJÄRVI, jani.valtajarvi@
imupalvelu.fi 
 
RAKENNUSPUUSEPÄN 
ASENNUSTYÖT
Antti Kankkunen T:mi, 0405904357, 
Hakamäki 14, 01940, PALOJOKI, antti.
kankkunen@hotmail.com 

RAKENNUSTEKNINEN PALVELU
Uudenkylän Konsultit Oy, 0401592838, 
Uudenkylänpolku 29, 05200 RAJAMÄKI, 
tero.ukk@gmail.com 

RAKENNUSTOIMINTA / 
ERIKOISTUNUT 
Hespel Oy, 0407253938, Työkkyrintie 21, 
05400 JOKELA, Mika.kauhanen@hespel.fi 
Nurmijärven Puutekniikka Ky, 
0405037093, Keikkumäentie 
153, 01900 NURMIJÄRVI, info@
nurmijarvenpuutekniikka.fi 
Nurmijärven Rakennuspelti Oy, 
0400817486, Hallitie 4, 01810, 
LUHTAJOKI, nrp@rakennuspelti.com 
T. Kesti Oy, 0400450528, Kestitie 52, 
52610, TUUKKALA, t.kestioy@gmail.com 
Terota Oy, 0504085851, Saukontie 16, 
05450, NUKARI, terottarkkanen@gmail.
com 

RAKENNUTTAMINEN JA 
RAKENNUSHANKKEIDEN 
KEHITTÄMINEN
CGH-Limited Oy, 0500403606, Kehätie 
33, 05200 RAJAMÄKI, timo.asuintalo.
halonen@gmail.com 
Rakennusvalvonta Hytönen Oy, 
0503807775, Tilankuja 1 B 24, 01800 
KLAUKKALA, marko.hytonen@
rakennusvalvonta.net, 

RAUTA- JA RAKENNUS-
TARVIKKEIDEN 
YLEISVÄHITTÄISKAUPPA
LTL-Rauta Oy, 092903109, Vanha 
Rajamäentie 4, 05200 RAJAMÄKI, lasse@
ltl.fi 

RAVINTOLAT
Impivaara Grilli Oy, 0445703725, 
Punamullantie 6, 01900 NURMIJÄRVI, 
Nezir_oral@yahoo.com 
 Lounas-ja tilausravintola MakuPata, 
0505965682, Pekontie 3, 01900 
NURMIJÄRVI, ekholmkasper@gmail.com 

RENKAIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
Monitoimirengas Ky, 0504404195, 
Ilvesvuorenkatu 5 C, 01900 NURMIJÄRVI, 
monitoimirengas@elisanet.fi 
Ruusurengas Oy, 0503489000 
Aspiniityntie 80, 01900 NURMIJÄRVI, 
mikko.nieminen@ruusurengas.eu, 

SAIPPUAN, PESU-, PUHDISTUS- JA 
KIILLOTUSAINEIDEN VALMISTUS
Absor Oy, 0502825, Yritysraitti 1-5, 
05200 RAJAMÄKI, info@absor.fi 

SANOMALEHTIEN 
KUSTANTAMINEN
Etelä-Suomen Media Oy/Nurmijärven 
Uutiset, 0206100151, Lepsämäntie 1 
2.krs, 01800 KLAUKKALA, riikka.laine@
media.fi 

SISUSTUSSUUNNITTELU
Suunnittelimo, 0451205050, 
Mutaanmäentie 182, 01900 NURMIJÄRVI, 
katja@suunnittelimo.fi 

SOITTIMIEN JA 
MUSIIKKITARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
Ma-Pe Trade Oy, 0405930846, Pl 53, 
05201, RAJAMÄKI, pekka.makela@
hellaskiinteistot.fi 

SOSIAALIHUOLLON 
AVOPALVELUT
Etappipolku Oy, 0500449196, Keskustie 
4, 01900 NURMIJÄRVI, markku.pispala@
etappipolku.fi 
Jyrki Lausvaara Tmi, 0408207759, 
Myllyniementie 2 (Nurmijärvi), 05450, 
NUKARI, jyrki@lausvaara.fi 

SUORA- JA ULKOMAINONTA
Parttape, 0451210869, Uunontie 8, 05200 
RAJAMÄKI, tero@parttape.fi 

SÄHKÖ- JA 
TIETOLIIKENNEVERKKOJEN 
RAKENTAMINEN
Vuove-Insinöörit Oy, 0505459972, 
Korvenojantie 44, 05200 RAJAMÄKI, 
timo.tammenlarva@kolumbus.fi 
SÄHKÖASENNUS
AP-Digi Ky, 0400894671, Toreenintie 10 
E, 01900 NURMIJÄRVI, petteri.yliniemi@
gmail.com 
EKALUX Oy, 0449750814, Hongisojantie 
395, 01900 NURMIJÄRVI, ari84koskela@
gmail.com 
 

Hlsp Sähkö Oy, 0442762994, 
Hynnänkorventie  489, 01900 
NURMIJÄRVI, markku.rasanen@
hlspsahko.fi 
NSP-Sähköpalvelu Oy, 0500439224, 
Ketunkopintie 1, 05100 RÖYKKÄ, nsp-
oy@nsp-oy.com 
Ratatek Oy, 0405557707, Alhonniituntie 
4, 01900 NURMIJÄRVI, jaakko.
kuosmanen@ratatek.fi 
Sähkö Vintiöt, 0405812998, Tenholantie 
13, 05200 RAJAMÄKI, info@sahkovintiot.fi 
Sähkösuunnittelu Kortemaa Oy, 
0400462652, Karrinkuja 4, 01900 
NURMIJÄRVI, liisa.kortemaa@
kortemaaoy.fi 

SÄHKÖNJAKELU- JA 
VALVONTALAITTEIDEN 
VALMISTUS
Alfon Systems Oy, 0504660102, 
Metsäpurontie 10, 01900 NURMIJÄRVI, 
alhora.rasin@gmail.com 

SÄHKÖTEKNINEN SUUNNITTELU
Insinööritoimisto Harri Jokela Oy, 
0408378564, Teknobulevardi 3-5, 01530, 
VANTAA, matti@harrijokela.com 
Suomen Verkkosähkö Oy, 0503069000 
Metsäläntie 41, 01900 NURMIJÄRVI, toni.
kilpinen@verkkosahko.fi 

TAIDELIIKKEET
A.E. Hurme Oy, 0400439442, 
Moreenipolku 3 A, 01700 VANTAA, timo.
hurme@elisanet.fi 

TAITEELLINEN LUOMINEN
Pajusirkku, 0503237391, Keikkumäentie 
296, 01900 NURMIJÄRVI, pajusirkku.
tmi@gmail.com 

TAKSILIIKENNE
Edustusajo Kimmo Oinas, 0400702184, 
Kopunojantie 62, 05250, KILJAVA, info@
edustusautopalvelu.fi 

TEKNINEN PALVELU
Pes-Printing Equipment Service Oy, 
0400210488;0400311576, Uunimäentie 
16, 05450, NUKARI, pes@elisanet.fi 

TEOLLISUUDEN KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN YM. ASENNUS
A-Robot Service Oy, 0505586639, 
Lehmuspolku 3, 05200 RAJAMÄKI, tero.
aro@arobot.fi 

TEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVIEN 
KONEIDEN TUKKUKAUPPA
MPV Finland, 0405686469, Koivumäentie 
309, 05250, KILJAVA, m.valtonen@
saunalahti.fi 
Salhydro Oy, 0405444262, Kuusirinne 
3, 01900 NURMIJÄRVI, reijo.salminen@
salhydro.fi 
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TERVEYSPALVELU
ACME Medical Oy, 0500413963, 
Franssintie 27, 01940, PALOJOKI, 
jarilaine@kolumbus.fi 
Hierontaonni ja osteopatia, 0401939055, 
Kiljavantie 3, 05200 RAJAMÄKI, taina@
hierontaonni.fi 
J&S Ahonlaita Oy, 0503300701, 
Sopusalontie 42, 05450, NUKARI, 
susanna.castren@gmail.com 
Jalkahoitola Kintut Kuntoon, 
0402205203, Notkokuja 1 B, 05100 
RÖYKKÄ, kintutkuntoon@gmail.com 
Jalkahoitola Nurmivarpaat, 0406708335, 
Aapontie 5, 01900 NURMIJÄRVI, susanna.
ramo@hotmail.com 
Koulutettu Hieroja Minna Riiheläinen 
Tmi, 0400267438, Ratakuja 7 A 4, 05200 
RAJAMÄKI, hierontaminna@hotmail.com 
Minna Runsten, 0405641109, Mäkeläntie 
7, 05200 RAJAMÄKI, minna.runsten@
gmail.com 
Paljain jaloin, 0451120022, Liikekeskus 
Pääkonttori, 03400 VIHTI, heidi@
paljainjaloinhoitola.fi 
Viadei Tmi, 0504123023, Ohjastie 10 C 2, 
01900 NURMIJÄRVI, teija.rajala@nuovo.fi 
 
TIELIIKENTEEN 
TAVARANKULJETUS
Halmelahti Timo Tmi, 0407059544, 
Sahamäentie 33, 01860, PERTTULA, 
timo@halmelahti.fi 
Jounin saattoreki Tmi, 0400866470, 
Honkatie 20, 05200 RAJAMÄKI, joonas.
raty@elisanet.fi 
JT-Logistiikka Oy, 0503568041, Keskustie 
4 T 2, 01900 NURMIJÄRVI, jaana.
neiglick@jt-logistiikka.fi 
Kuljetus Lasse Pöysti Ky, 0405142026, 
Mikkolantie 72, 05200 RAJAMÄKI, , 
Kuljetus Pekka Rintala Oy, 0500475975, 
Piispankyläntie 8A, 01730, VANTAA, 
pekka@kuljetusrintala.com 
Kuljetus Riiheläinen Oy, 0405958646, 
Ravipelto 12, 01900 NURMIJÄRVI, juhana.
riihelainen@hotmail.com 
Kuljetusliike Kiitosimeon Oy, 
0400459123, Yrityspuistontie 2, 05200 
RAJAMÄKI, juha.lehtinen@simeon.fi 
Kuljetusliike Piharatamo Oy, 0501645, 
Ilveskaari 9, 01900 NURMIJÄRVI, mikko.
jokinen@piharatamo.fi 
Kuljetusliike Reino Laakso Oy, 
0400416288, Jussilantie 3, 05200 
RAJAMÄKI, juha.laakso@laakso.eu, M. 
Kylmälä Tmi, 0400564930, Palojoentie 31, 
01940, PALOJOKI, autokuski@luukku.com 
Markkinointi Vihema Oy, 0400100392, 
Niemimäentie 86, 01900 NURMIJÄRVI, 
vihemaoy@kolumbus.fi 
R.J.N-Trans Oy, 0400805405, Alaniityntie 
18, 01900 NURMIJÄRVI, rauno.nurmi@
rjn.fi 
 
 
 

TK-Kuljetus Oy, 0400451814, 
Kumpurantie 29, 05200 RAJAMÄKI, TK-
kuljetusOy@tk-kuljetus.fi 
TS Logistics Oy, 0504656560, 
Keskusraitti 2 C 5, 05200 RAJAMÄKI, 
tomi.suihkonen@tslogistics.fi 
Veikko Hilska Oy, 0400724472, 
Lohjanharjuntie 81, 05100 RÖYKKÄ, 
veikko@hilska.eu, 

TIETOJENKÄSITTELYN JA 
LAITTEISTOJEN KÄYTTÖ- JA 
HALLINTAPALVELUT
e-IT Oy, 0503843558, Finnoonniitynkuja 
7, 02270, ESPOO, eeli.hukkanen@e-it.fi 

TILINTARKASTUSPALVELU
Audit Rocks Oy, 0504095692, Käpykuja 
29, 01940, PALOJOKI,  
sari.h.hakala@gmail.com 

TUKKUKAUPPA
Salccu Oy, 0405080066, Juvan 
Teollisuuskatu 8, 02920, ESPOO,  
mika.nothen@salccu.fi 

TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT
Uudenmaan Toimitilaturva Oy, 
0505020993, Tuiskutie 23, 01940, 
PALOJOKI, timo.iivarinen@toimitilaturva.fi 

TYÖSTÖKONEIDEN 
TUKKUKAUPPA
TK Tarkkuuskoneet Oy, 0405005752, 
PL 77, 01901, NURMIJÄRVI, sirpa.
laaksonen@pp.inet.fi 

TYÖVOIMAN VUOKRAUS
Scotu Oy, 0456036556, Karvaamokuja 4, 
00380, HELSINKI, elia.kinnunen@scotu.fi 

URHEILU- JA LIIKUNTAKOULUTUS
Milla Valtonen Tmi, 0449016654, 
Hankasuontie 5, 00390, HELSINKI, milla.
valtonen@outlook.com 

URHEILUALAN TUKKUKAUPPA
Ratsukenkä Oy, 098015250, 
Kopunojantie 10, 05250, KILJAVA, 

URHEILUTOIMINTA
Fortis&Movens, 0401467100 Pekontie 
3, 01900 NURMIJÄRVI, fortismovens@
gmail.com 
KB Training Oy, 0453125555, 
Ylikorventie 9, 05100 RÖYKKÄ,  
kai.brunner@kbtraining.fi 
Suomen Crossi Tulokset, 0405075334, 
Polvitie 11, 01900 NURMIJÄRVI, tommi.
salminen@suomencrossitulokset.fi 

VAATTEIDEN JA ASUSTEIDEN 
VALMISTUS
Helsingin Olkain Oy, 0405964561, 
Kumitehtaankatu 5 F, 04260, KERAVA, 
posti@olkain.fi 
 

VAKUUTUSASIAMIESTEN JA 
-VÄLITTÄJIEN TOIMINTA
JAH  Partnerit Oy, 0403507996, 
Raunionkuja 6, 01900 NURMIJÄRVI, 
jukka.hamalainen@op.fi 

VALOKUVAAMOT JA MUU 
KUVAUSTOIMINTA
Anne Salminen Visual Storyteller, 
0505300567, Pekontie 14, 01900 
NURMIJÄRVI, anne@rautatyo.fi 

VALOKUVAUSVÄLINEIDEN JA 
-TARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA
Kamtek Oy, 0400451580, Matkuntie 1, 
05200 RAJAMÄKI, ilpo.hietanen@
kamtek.fi 

VARAUSPALVELUT, 
MATKAOPPAIDEN PALVELUT YM.
Ekomatkat M.O. Tmi, 0405229977, 
Metsäharjuntie 10, 14700 HAUHO,  
info.ekomatkat@gmail.com 

VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO
SewCon Kuikka Oy, 0400425127, 
Nallekuja 1, 01900 NURMIJÄRVI, sakari.
kuikka@digisewer.fi 

VIHANNESTEN VILJELY 
AVOMAALLA
KT-Yhtymä Oy, 0400417412, 
Kuoppamäentie 83, 05450, NUKARI, tomi.
juntunen@saunalahti.fi 

VILJAKASVIEN, PALKOKASVIEN 
JA ÖLJYSIEMENKASVIEN VILJELY
Koivukallion Varastot Oy, 0451824611, 
Suonrannantie 77, 01860, PERTTULA, 
tapani.kojo@gmail.com 

YHDISTETYT TOIMISTOPALVELUT
Urheilunapu REIJOA, 0449711632, 
Laiduntie 10, 01900 NURMIJÄRVI, reijo@
arokoski.fi 

YLEISAGENTUURITOIMINTA
Miika & Carita Oy, 0405314644, 
Huhdanojantie 19, 01900 NURMIJÄRVI, 
miikavirta@gmail.com 
O. Ermine Oy, 0504693853, Lukutie 1 B 
5, 05620, HYVINKÄÄ, ossian.karppa@
gmail.com 

ÄÄNITYSSTUDIOT; ÄÄNITTEIDEN 
JA MUSIIKIN KUSTANTAMINEN
Aspen Music Oy, 0405057572, 
Aspinniituntie 266, 01900 NURMIJÄRVI, 
hannu.sormunen@gmail.com
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PIZZERIA CAPRI
Pratikankuja 7, Nurmijärvi

puh. 09 2767161
Avoinna 
ma-la  10–22
su  11.30–22

WWW.SALHYDRO.FI

Ilvesvuorenkatu 10, 01900 NURMIJÄRVI 
P: 020 1133 500

MAANRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN

Puh. 050 371 9498
info@vjmaa-aines.com
www.vjmaa-aines.com

luotettava
kumppani

PALVELUITAMME mm.
• Konepalvelutyöt
•  Kaivinkonetyöt ja  

koneurakointi
•  Vesi- ja viemärikatu- 

liitokset
• Maanrakennustyöt
• Rakennusten pohjatyöt
• Kunnallistekniset työt
• Salaojitukset
•  Jätevesijärjestelmien 

kaivuutyöt 
• Kaapeliojitukset
• Purkutyöt
• Louhintatyöt
• Viherrakentaminen
• Roudansulatus

OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!



www.nurmijarvenyrittajat.fi

Nurmijärven Yrittäjät kiittää 
tukijoitaan ja kuntalaisia 

yhteistyöstä ja toivottaa rauhaisaa 
joulun aikaa sekä menestyksekästä 

vuotta 2021.


